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اصفهان؛ از استان های پیشرو در برگزاری 
ستادهای ساماندهی امور جوانان 

کاِم تلِخ سوغاِت شیریِن شهر

قرار نیست به هر 
قیمتی مسکن 

احداث کنیم

برخورد با بی بند و باری و 
 ترویج بی حجابی 

در جامعه

گردشگری مذهبی، نقشه 
راه رونق اقتصادی در 
منطقه  اردهال است 
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شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

روایت تاریخ چندصدساله از دل محله شهشهان اصفهان؛

 حمام قاضی؛ اولین حمام سنتی 
بازسازی شده و فعال ایرانی
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 نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان امیدوار است چندروز مانده 
به سال جدید، بازار سوغات شیرین اصفهان کمی رونق بگیرد؛

کارزار دوستداران محیط زیست در برابر تاالب خواری؛تخریب 
معدن در دریاچه نمک تاالب گاوخونی متوقف شود
دلواپسی های تمام نشدنی برای 

محیط زیست

 نوروز رنگی در
 نصف جهان
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توضیح آموزش و پرورش اصفهان درباره 
مسمومیت 7دانش آموز در شاهین شهر

5

مزایده   آگهی مناقصه عملیات اجرایی پروژه حصارکشی پایگاه امداد

 و نجات آران و بیدگل )1401-21(

مزایده عمومی یک مرحله ای

مهرداد حاجی نیلی -  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان 

 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد 

نوبت دوم 

چاپ اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن چهار قطعه زمین زراعی و چهار 
واحد تجاری و یک واحد مسکونی را برای مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. در ضمن زمان برگزاری مزایده 15 روز کاری پس از تاریخ 

انتشار آگهی می باشد.
متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به اداره اوقاف و یا مراجعه به وبگاه esfahan.oghaf.ir و تماس با شماره تلفن 57484501 اطالعات بیشتر کسب 

نمایند.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی پروژه حصارکشی به صورت دیوار پیش ساخته بتنی پایگاه امداد و نجات آران و بیدگل خود را 
از طريق برگزاری مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  از  اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براساس شرايط ذيل واگذار نمايد 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(

به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند 

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/12/9 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز  پنجشنبه  1401/12/18 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز چهارشنبه 1402/1/9                     
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1402/1/9

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه : 400/000/000 ریال 
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه داری 

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در ســامانه )www.setadiran.ir   ( و همچنین  دفاتر پیشــخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد 
فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت سوم( اجاره دو عدد کانکس فروشگاه مواد غذایی در امکانپذیر می باشد.

محوطه گلزار شهداء و جنب یادمان جهت آرامستان شهرداری نجف آباد
شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت سوم( اجاره دو عدد کانکس فروشــگاه مواد غذایی در محوطه گلزار شهداء و جنب یادمان 
جهت آرامستان شهرداری نجف آباد به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و جداگانه، با اجاره بهای ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری 
برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیســتمی 5001090286000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
www. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 و نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1402/01/17 

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1402/01/19 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را حسب مدارک پیوست، به صورت جداگانه و به صورت وجه نقد 
به حساب سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا IR050700001000229107470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با 
اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل 

از بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی )ره( ، شهرداری مرکزی 
کدپستی:  8514614661 تلفن 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 ، کد اقتصادی: 411443717316    شماره ثبت: 0900544

م الف: 1466030

م الف: 1465705

م الف: 1466016 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان 



رییس شورای شهر کاشان:

 مردم از شر زیرگذر کاشان 
راحت می شوند!

رییس شورای شهر کاشان گفت: ان شاءا... پروژه زیرگذر 
در نیمه شعبان افتتاح می شــود تا مردم از شر آن راحت 

شوند!
به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، علی هاشمی طاهری 

در برنامه رادیویی صدای شهر گفت: در 
جلسه ای که هفته قبل با شــهرداری داشتیم به شهردار 
کاشــان گفتیم  یک ماژیک قرمــز روی ۸۸ قطعه زمین 
ریسندگی بکشد و قرار شد دو کارشناس از طرف شهرداری 
، دو کارشــناس از طرف قرارگاه و یک کارشــناس مرجع 

الطرفین این زمین ها را قیمت گذاری کنند.
وی تصریح کرد: در جلســه ای که با مدیران قرارگاه خاتم 
االنبیا داشتیم قرار شد شهرداری تا پایان سال ۱۵ میلیارد 
تومان پول به قرارگاه بدهند و مابقــی طلب آن را تا پایان 
مرداد سال ۱۴۰۲ با دادن پول یا زمین تسویه کنند که با این 

تصمیم ورودی های زیرگذر باز شد.
وی گفت: برای تکمیل زیرگذر کار خاصــی وجود ندارد و 
تنها رنگ آمیزی جداول و۳۰۰ متر آسفالت و نصب عالئم 
رانندگی باقی مانده و برای زیباسازی زیرگذر چهار میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
همچنین علی هاشــمی طاهری، رییس شــورای شهر 
کاشــان در نشســت با رســانه ها، ناگفته هایی از پروژه 
زیرگذر بیان کرد و گفت: در ســال ۹۷ پروژه زیرگذر با رای 
پنج عضو شورای شهر مصوب شد و در ابتدا هزینه آن را ۷۰ 
میلیارد تومان اعالم کردند و بعد ۹۹ میلیارد تومان گفتند 
ولی قرارداد آن را ۲۳۶ میلیارد یــا ۲۵۰ میلیارد تومان به 
جز هزینه های آزادسازی  و جا به جایی تاسیسات بسته 
شد.هاشــمی طاهری درباره اینکه تاکنــون چقدر برای 
این پروژه هزینه شده اســت، گفت: با بررسی که شده با 
احتســاب ضرر و زیان ها بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان 
هزینه کردیم.وی افزود: خدا شاهد است من خبر نداشتم 
و درباره قــرارداد گفتند ۷۰ درصد هزینــه غیر نقدی و ۳۰ 
درصد آن نقد بود . زمین های تفکیکی کارخانه ریسندگی در 
خانه کارگر را به شهرداری دادند که رییس تامین اجتماعی 
کاشان اعالم کرد مدیران شرکت ریسندگی با علم و آگاهی 

که این  زمین ها توقیف است با شهرداری توافق کردند.

رییس اداره نگهداری راه های روستایی استان اصفهان:

۲۵۰ کیلومتر از راه های روستایی اردستان نیاز به مرمت دارد

رییس اداره نگهداری راه های روســتایی اســتان اصفهان گفت: ۲۵۰ 
کیلومتر از راه های روستایی اردستان نیاز به مرمت دارد.

ســعید ناظمی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: راهداری و نیروهای 
راهداری کسانی هستند که واقعا مظلوم بوده و باید با آن ها زندگی کرد 
تا ســختی کار آن ها را لمس کنیم و با توجه به کشیک نوروز همیشه و 
مرتب در حال زحمت هستند و از اصحاب رسانه می خواهیم همچون 
همیشــه یاور ما در کاهش خطرات باشــید و با اطالع رســانی خود 

فعالیت های همکاران را هم انعکاس دهید.
وی افزود: عالئمی که در جاده ها نیاز باشــد باید توســط شهرستان 
درخواســت کنند تا در اســتان بررســی  و ســپس تامین شــود در 
حالی که خیلی از شهرســتان ها گله مند بودند از ایــن موضوع و باید 
بگویم که عالئم کم نیســتند بلکه بیشــتر آن ها ســرقت می شــود و 
 ســطح آن باال رفته که باید فرهنگ ســازی شــود و از خطرات بعدی 

جلوگیری کند.
رییــس اداره نگهداری راه های روســتایی اســتان اصفهــان گفت: 
خوشــبختانه با توجه به پیگیری مســئوالن شهرســتان اردســتان 
بیشترین کار و قراردادها را ما طی سال جاری در شهرستان اردستان 
در حوزه راه روستایی داشــتیم. یکی از آن ها ۸۰ کیلومتر راه روستایی 

بود که بخشی از آن هنوز مانده است و یک قرار داد ۱۷۰ میلیاردی جدید 
بسته شــد و با دســتگاه جدید مصالح را مخلوط می کنند و نباید سه 
ساعت روی آن ترافیک انجام شود چراکه بهترین نوع آسفالت بوده و 

بازدهی خوب و باالیی دارد.
وی ابراز داشــت: طی تفاهنامه هایی که وجود دارد بین شــهرداری، 
بســیج ســازندگی و اداره راهــداری پروژه هــای خوبی در ســطح 
اســتان و همچنین اردســتان انجام شــده و موضوع آســفالت در 
حــال حاضــر در شهرســتان اردســتان خــوب پیــش مــی رود و 
 هم مــردم و هم مــا راضــی بودیــم و توانســتیم نظــر اکثریت را 

جلب کنیم.
ناظمی گفــت: در موضــوع نصــب تابلوها در کنــار جاده هــا هم با 
شناســنامه بوده و هر کســی نمی تواند بدون مجوز اقــدام به نصب 
تابلو کنــد  و عمر ناوگان زیاد شــده و این راندمــان کار را پایین آورده 
اســت . در حال حاضــر بیــش از ۲۵۰ کیلومتر از راه های روســتایی 
اردســتان بــا توجه بــه درخواســت های ایــن اداره نیاز بــه مرمت 
و روکــش آســفالت دارند و جدیــدا بــرای نگهــداری راهک های 
 روســتایی اســتان دو قرارداد ۵۰ میلیارد تومانی برای مناقصه تهیه

 شده است.

استاناخبار  
یکشنبه 14  اسفند 1401 / 12 شعبان 1444 / 5 مارس 2023 / شماره 3763

۱۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد در اردستان خودکفا شدند
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان گفت: امسال با اجرای برنامه های توانمندسازی و ارائه 

آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان، ۱۰۰ خانوار زیر پوشش در این شهرستان خودکفا شدند.
به گزارش ایرنا، »ابوالقاسم صادقی« به مناسبت ۱۴ اسفند، سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی 
)ره( در نشســت خبری افزود: در راســتای توانمندســازی و خودکفایی خانواده های زیر پوشش، با 
همکاری مرکز فنی و حرفه ای اردستان ۳۱۵ نفر در ســال جاری پس از گذراندن دوره های آموزشی و 

دریافت گواهی نامه مهارت، از تسهیالت اشتغال نیز بهره مند خواهند شد.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان بیان کرد: این نهاد چند نوع وام شامل اشتغال، مسکن، 
درمان، تحصیل و ضروری پرداخت می کند و امسال ۴۶۲ نفر برای دریافت تسهیالت اشتغالزا و تبصره 
۱۴ به بانک های عامل معرفی و در مجموع ۳۱ میلیارد تومان از تبصره ۱۶ و یک میلیارد تومان از صندوق 
امداد تسهیالت دریافت کردند.صادقی پیش بینی کرد که در شش ماهه نخست سال آینده، ۱۵۰ خانوار 
دیگر خودکفا شوند.وی گفت: امسال ۴۸ نفر از مددجویان این کمیته از طریق واحد کاریابی جذب بازار 
کار شدند و از زیر چتر کمیته امداد بیرون رفتند، همچنین از طرح نهضت انرژی خورشیدی با همکاری 
بسیج سازندگی و اداره برق ۱۵ خانواده استفاده کردند و پیش بینی می شود این تعداد به ۸۰ خانواده 
افزایش یابند.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردســتان بیان کرد: جشــن احسان و نیکوکاری 
امسال ۱۴ اسفند همزمان با سالروز تاسیس این نهاد همراه با نواختن زنگ در مدرسه های شهرستان 
برگزار خواهد شد و کمک های جمع آوری شده در هر مدرســه میان دانش آموزان بی بضاعت همان 
مدرسه توزیع می شود.صادقی گفت: صندوق امداد والیت نیز تاکنون دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان 

وام ضروری و بانک مهر ایران هم دو میلیارد تومان وام کار گشایی به مدد جویان پرداخت کرده اند.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان در مورد مشارکت های مردمی نیز گفت: تاکنون  هفت 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب اعتبار مردمی داشــته ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ 
درصد رشد داشته از این مبلغ  ۷۸۰ میلیون تومان آن صدقه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۴۱ درصد رشد دارد.
 

نماینده مجلس:

 گردشگری مذهبی، نقشه راه رونق اقتصادی در منطقه
 اردهال است

نماینده مردم تهران، ری، اسالمشهر، شــمیرانات و پردیس گفت: توسعه گردشگری مذهبی و زیارت 
محور اصلی توسعه، رونق اقتصادی و جذب زائر و گردشگر در منطقه اردهال کاشان است.

ســید علی یزدی خواه در دیدار با اعضای هیئت مدیره حرم مطهر امامزاده علی بن محمدباقر)ع( در 
مشهد اردهال افزود: اگر گردشگری مذهبی در مشهد اردهال فعال شود زمینه توسعه اقتصادی منطقه 
فراهم می شود.وی اظهار کرد: همه شرکت های دولتی و موسســات باید یک درصد از درآمد خود را 
برای امور فرهنگ هزینه کنند و معادن این منطقه هم باید از همین محل به آستان حرم مطهر حضرت 

سلطان علی بن امام محمد باقر )ع( کمک کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی یادآور شد:حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر 
)ع( شخصیت بی نظیری است و کیفیت حضور و شهادت ایشان در ایران ویژه است و امکانات رفاهی 
در این آستان مطهر برای میزبانی از زائران باید کامل باشد.نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای 
اسالمی هم در این نشســت گفت: زیارتگاه حضرت ســلطان علی بن امام محمد باقر )ع( در مشهد 
اردهال از زیارتگاه های مشهور کشور اســت و باید در مجلس پیگیری شود که کمک های ویژه به این 
حرم مطهر اختصاص یابد.رحمت ا... فیروزی پور افزود: نقطه آرامش و اتکای مردم به امامزاده هاست 
و هرچه امکانات رفاهی در این فضاها بیشتر باشد و خدمات بهتری ارائه شود، مردم استقبال می کنند.

وی اظهار کرد: از امکانات اداره های شهرستان کاشان برای ارائه خدمات بهتر به زائران حضرت سلطان 
علی بن امام محمد باقر )ع( استفاده شود.

آغاز ساخت ۴۷۰ واحد مسکن در تیران و کرون
احداث ۴۷۰ واحد مســکونی طرح نهضت ملی مســکن در تیران و کرون اســتان اصفهان آغاز 
شد.حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن انقالب اســالمی کشور با اشاره به 
کلنگ زنی ۴۷۰ واحد نهضت ملی مســکن در تیران و کــرون گفت: ۳۰۰ واحد بــه صورت گروه 
ســاخت، ۱۰۰ واحد ویژه فرهنگیان و ۷۰ واحد بنیاد ســاخت، در زمینی به مساحت ۵۲ هزار متر 
مربع با دریافت تسهیالت ساخته می شود.وی، اصفهان را از استان های پیشتاز در ساخت مسکن 
دانست و افزود: در این اســتان، ۹ هزار و ۷۰۰ واحد مسکن شــهری، ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن 
اقشار کم درآمد و ۹ هزار و ۵۰۰ مسکن روستایی در حال ساخت است.معاون مسکن شهری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: بنیاد مسکن ۳۴۱ هزار واحد مسکن شهری و روستایی را در 
قالب طرح نهضت ملی مسکن در کشور در دســت ساخت دارد.در سفر سهرابی به تیران و کرون، 
ساختمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی این شهرستان نیز با زیربنای هزار و ۲۴۰ متر مربع و هزینه 

۱۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
 

ممنوعیت تردد تریلر های حامل سنگ در خوروبیابانک
رفت وآمد تریلر های حامل سنگ یک ماه در شهرستان خوروبیابانک ممنوع است.احمدرضا طحانی، 
فرماندار خوروبیابانک در جلسه ستاد خدمات ســفر شهرستان گفت: تردد تریلر های حامل سنگ در 
جاده ها، همچنین حفاری در معابر شهری و روستایی از ۱۵ اســفند تا ۱۵ فروردین در خور و بیابانک 
ممنوع است.وی با بیان اینکه این ممنوعیت به روال هر ســال به تمام معادن سنگ شهرستان ابالغ 
می شود، یادآور شد: این ممنوعیت شــامل کامیون های حامل مواد فاسد شدنی و تانکر های سوخت 
نیســت.فرماندار خوروبیابانک ادامه داد: افزایش تردد نوروزی خودرو های مســافری در جاده های 
شهرستان و تامین ایمنی آن ها همواره از از دغدغه های اصلی شــورای ترافیک و ستاد خدمات سفر 

بوده است.
 

کسب رتبه هفتم تیم فوتسال بانوان نطنز در مسابقات سوپر لیگ
رییس هیئت فوتبال نطنز گفت: تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال نطنز در مسابقات سوپرلیگ کشور رتبه 
هفتم را کسب کرد.مهدی عسگری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با پایان یافتن هفته بیست و 
یکم مسابقات که هفته پایانی مسابقات بود، با شکست ۲ بر یک تیم فوتسال بانوان نطنز برابر ملی حفاری، 
نطنز در رتبه ی هفتم جدول جای گرفت.وی افزود: در دیگر دیدارها،تیم نفت آبادان و مس رفسنجان به 
تساوی دو بر دو دست یافتند و نصر فردیس با نتیجه ۷ بر ۱ رایزکو صفادشت کرج را شکست داد.رییس 
هیئت فوتبال نطنز گفت: تیم پیکان هم توانست با نتیجه ۸ بر صفر صنعت فجر شیراز را شکست دهد و 
به این ترتیب قهرمان سوپر لیگ فوتسال بانوان کشور شد.وی تصریح کرد: در جدول رده بندی پس از 

پیکان قهرمان، نصر فردیس با ۴۷ امتیاز در رتبه دوم و نفت آبادان با ۴۲ امتیاز در رتبه سوم جای گرفت.
 

مهاجرت به روستا و تولید انبوه
خانواده ای پس از مهاجرت ازشهر به روستای میدانک اول فریدونشهر درکارگاه خانگی عالوه بر تولید، 
اشتغالزایی هم کرده اند.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، خانواده وحید دوستی نژاد که زادگاه شان 
روستای میدانک اول فریدونشهر اســت با راه اندازی کارگاهی خانگی انواع زیر انداز، چمدان نگهداری 
لباس و پوشاک نوزاد، جای قابلمه و فالسک وتشک با پارچه های طرح سنتی جاجیم تولید می کنند.این 
کارآفرین روستایی که برادر و خواهر و بستگانش در این کار به او کمک می کنند باتولید روزانه۴۰۰ عدد از 
محصوالتش اشتغال برای ۸ نفر را فراهم کرده است.وحید دوستی نژاد گفت: بازار فروش محصوالتش 
عالوه براستان اصفهان در استان های لرستان، قم، چهارمحال و بختیاری و خوزستان است.وی افزود 

که اگرتسهیالتی دریافت کند هم تولید را افزایش و هم کارگاه و اشتغال روستایی را توسعه خواهد داد.

خبر روز

قبوض خدماتی مددجویان 
 کمیته امداد کاشان

 رایگان شد
رییــس کمیته امداد کاشــان با بیــان اینکه 
قبوض خدماتــی مددجویان کمیتــه امداد 
کاشان رایگان شد، گفت: ۵۷ سری جهیزیه به 

مزدوجین زیرپوشش کمیته امداد اهدا شد.
محسن حمیدی در جمع نمازگزاران کاشانی 
ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه 
گفت: گروه هایی ویژه رسیدگی به خانوارهای 
محروم پیــش از انقالب وجود داشــت و با 
پیروزی انقالب اسالمی سازمانی تحت عنوان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( ایجاد شد.وی 
افزود: شهرستان کاشــان به دلیل گستردگی 
وسعت دو اداره کمیته امداد دارد و شش هزار 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد است که در 
اداره کمیته امداد کاشان شش هزار نفر تحت 
پوشش قرار گرفته اســت و مجموع افراد به 
۱۰هزار نفر می رسد در حالی که سه هزار و ۴۰۰ 
خانوار و در مجموع ۶ هزار مددجو زیرپوشش 
کمیته امداد کاشــان اســت و از طرفی ۴۸۰ 
بیمار خاص و ۷۵۰ دانش آموز و ۸۵ دانشجو 
نیز تحت پوشــش اداره کاشان است.رییس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان ضمن 
تاکید بر توانمندسازی مددجویان ابراز داشت: 
کمیته امداد کاشــان ۵۰ میلیــارد تومان وام 
اشتغالزایی و مددجویان پرداخت شده است 
که در قالب ۶۵۰ فقره وام پرداخته شده است 
که در حــوزه دامپروری، کشــاورزی، صنایع 
دســتی و ووو بود.وی با بیان اینکه دوره های 
فنــی و حرفــه ای به صــورت رایــگان برای 
مددجویان در نظر گرفته اســت، گفت: کمیته 
امداد ۵۷ سری به مزدوجین مددجویان اهدا 
کرده اســت و در هر سری شــش قلم کاالی 
اساسی وجود دارد و چهار میلیارد تومان وام 
کارگشایی و از طرفی ۴۰۰ قلم کاالهای اساسی 
به مددجویــان اهدا شــد.حمیدی از رایگان 
شدن قبوض خدماتی مددجویان زیرپوشش 
کمیته در صورت رعایت الگوی مصرف خبر داد 
و تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد کاشان 
۱۰۰ میلیون تومان از پرداخت قبوض خدماتی 

معاف هستند.

اخبار کو�تاه تسهیالت قرض الحسنه بانک توسعه تعاون برای دانش بنیان ها
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از اعطای تسهیالت قرض الحسنه با اقساط بلندمدت به دانش بنیان ها خبر داد.محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون در سفر به کاشان با اشاره به اینکه تسهیالت قرض الحسنه با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه به شرکت های دانش بنیان اعطا می شود، گفت: برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، تسهیالت حمایتی و تکلیفی بنگاه های کوچک و متوسط تعریف و تاکنون ۹۵ درصد آن محقق شده است.وی افزود: بانک توسعه 

تعاون به منظور حمایت از تعاونی های دانش بنیان برنامه های ویژه ای را به زودی اجرا می کند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از افزایش ۵۷ درصدی پرداخت تســهیالت این بانک خبر داد و افزود: این بانک امســال ۳۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
برای ایجاد اشــتغال پرداخت کرده است.شیخ حســینی افزود: ۳۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت اشــتغال پایدار روستایی و عشــایری هم امسال در نظر 
گرفته شــده که تاکنون ۹۳ درصد آن پرداخت شــده اســت.وی با اشــاره به پرداخت بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت برای بخش های 
 گردشگری و صنایع دســتی افزود: ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت به تعاونگران و فعاالن صنایع دســتی و ۷ هزار میلیارد ریال به فعاالن گردشگری

 پرداخت شده است.

معاون خدمات شهری و مســئول ستاد نوروزی 
شــهرداری مبارکه گفت: هدف از تشــکیل ستاد 
اســتقبال از میهمانــان نــوروزی فراهــم کردن 
شرایط مطلوب برای اســتقبال از مسافران است 
و این شــهرداری در ایــام نوروز از تمــام امکانات 
در اختیار خود برای تامین رفاه حــال میهمانان و 
مســافران نوروزی بهره خواهد برد.نصرا... رفیعی 
در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا با اشــاره به برگزاری 
دومین جلسه ستاد استقبال از میهمانان نوروزی 
شــهرداری مبارکه اظهار کرد: این ســتاد با توجه 
به فرارســیدن ایام پایانی ســال ۱۴۰۱ و سال نو، 
به منظور ارائــه تســهیالت و خدمات بیشــتر به 
شهروندان و مســافران نوروزی تشــکیل شده و 

کار خود را آغاز کرده اســت.وی با بیان اینکه نوروز 
امســال از تمام امکانات شــهرداری مبارکه جهت 
تامین رفاه حال میهمانان بهره خواهیم برد، افزود: 
شست وشو و رنگ آمیزی جداول و مبلمان شهری، 
تعویض پرچم هــای الوان، اصالح سیســتم های 
روشــنایی پارک ها و میدان ها، تولیــد و جانمایی 
المان های نوروزی، احداث ایستگاه های راهنمای 
مســافران، اجرای برنامه های متنــوع فرهنگی، 
چاپ نقشه گردشگری و توزیع آن میان میهمانان، 
گل کاری هــای جدید، افزایــش تعــداد ناوگان 
حمل ونقل عمومی، نظافت شــبانه روزی معابر و 
بوستان های ســطح شــهر، تجهیز آتش نشانی و 
تجهیز و بهسازی ســرویس های بهداشتی سطح 

شــهر از جمله اقدامات برنامه ریزی شــده برای 
ایام نوروز است.معاون خدمات شهری و مسئول 
ستاد نوروزی شــهرداری مبارکه با اشاره به توقف 
عملیات های عمرانی در شــهر خاطرنشان کرد: به 
منظور رفاه حال شهروندان تمام مجوزهای حفاری 
سطح شهر با هماهنگی دســتگاه های اجرایی از 
پانزدهم اسفند ســال جاری تا پانزدهم فروردین 
ســال ۱۴۰۲ در شــهر مبارکه متوقف خواهد شد تا 

در ایام نوروز آرامش خاطر شهروندان حفظ شود.

مسئول ستاد نوروزی شهرداری مبارکه:

شهرداری از تمام امکانات خود برای رفاه حال میهمانان نوروزی 
استفاده می کند

آگهی دعوت 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت رشد طیور زواره سهامی خاص ثبت شده به شماره 
۱8 ثبت زواره و شناسه ملی ۱۰26۰۰56۱63 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ساعت ۹ صبح در آدرس 
زواره شهرک صنعتی کیلومتر ۵ جاده اردستان زواره برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

مقام دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره



توصیه می کنم حتما  واحدهای صنفی  متصدی  به 
پروانه های کسب خود را در دید مشتری نصب کنند و 
تمام کاالها برچسب قیمت داشته باشد و همچنین  
فاکتورهای خرید آن ها در واحد صنفی باشد و وقتی 
کاالیی را به فروش می رسانند، فاکتور فروش به خریدار 

بدهند.

یکشنبه 14  اسفند 1401 / 12 شعبان 1444 / 5 مارس 2023 / شماره 3763
نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان امیدوار است چندروز مانده به سال 

جدید، بازار سوغات شیرین اصفهان کمی رونق بگیرد؛

کاِم تلِخ سوغاِت شیریِن شهر
نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: در آســتانه خرید های شب عید تولیدکنندگان 
و فروشــندگان گز امیدوارند بازار سوغات شــیرین اصفهان رونق بگیرد.ســید حسن حجازی، 

نایب رییس اول اتحادیه گز و شیرینی 
اصفهان با اشــاره به اینکه بازار گز این 
روز ها خریداران زیادی نــدارد، گفت: 
تقاضا برای گز در آســتانه سال جدید 
نزدیک به صفر اســت؛ در واقع قیمت 
گز در بازار باالست و سفارشی چندانی 
برای آن وجــود نــدارد.وی ادامه داد: 
سال های گذشــته در این روزها، تقاضا 
برای گز به قدری افزایش می یافت که 
تولیدکنندگان باید یک نوبت اضافه در 

ساعات شــب را به تولید انواع گز و شــیرینی اختصاص می دادند.نایب رییس اول اتحادیه گز و 
شــیرینی اصفهان با بیان اینکه درصد مغزیجات و کیفیت گز این روز ها در تعداد خریدار تغییری 
ایجاد نمی کند، افزود: اکنون هر کیلوگرم مغز پســته با قیمت یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان به 
فروش می رســد. باتوجه به نرخ فعلی دالر خرید اقالمی مانند مغزیجــات، کاکائو، پودر نارگیل 
و... دشوار اســت و با توجه با قیمت مواد اولیه فروش گز توجیه اقتصادی ندارد.حجازی گفت: 
فروشــندگان نمی دانند گز را با چه قیمتی عرضه کنند. از طرفی مشکالت دیگری مانند دستمزد 
کارگران، مالیات و... نیز وجود دارد.به گفته وی، با وجود همه مشکالت، کسبه امیدوارند تا شرایط 
تغییر کند و رونق به بازار بازگردد.اکنون بســته های ۴۵۰ گرمی گز لقمه بادام، مخلوط و پسته ۱۸ 
درصد به ترتیب حدود ۱۰۰ هزار، ۱۴۰ هزار و ۱۷۰ هزار تومان، گز لقمه بادام، مخلوط و پسته ۲۸ درصد 
نزدیک به ۱۲۵هزار، ۱۷۰ هزار و ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد.قیمت گز های با درصد مغزیجات باالتر 
یعنی ۳۰ تا ۴۲ درصد در بسته بندی ساده ۴۵۰ گرمی نیز از حدود۱۵۰ هزار تومان شروع می شود 
و تا ۴۰۰ هزار تومان می رســد. گز هایی با درصد مغزیجات صفر تا ۱۰ درصد ارزان ترین محصوالت 
بازار گز به شمار می روند که حداقل قیمت یک بسته صد گرمی آن ها حدود ۲۰ هزار تومان است. در 
این میان شماری از فروشــندگان به عرضه گز به صورت عددی به جای بسته بندی روی آورده اند 

که یک عدد گز ۱۸ درصد مخلوط دست کم سه هزار تومان قیمت دارد.
 

اصفهان؛ محروم از زیرساخت های صادراتی مناسب
رییس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اصفهان گفت: زیرساخت های 
صادراتی اصفهان به ویژه در زمینه پروازی مناسب نیســت و برای صادرات محصوالت مجبور به 
استفاده از ظرفیت دیگر استان ها هســتیم.اکبر شمس اظهار کرد: اگرچه اصفهان ظرفیت باالی 
صادراتی در بخش های مختلف دارد، اما به این دلیل که زیرساخت های صادراتی اصفهان چندان 
محکم نیست، مجبور به اســتفاده از ظرفیت دیگر استان ها هســتیم.وی افزود: از عمده ترین 
دالیل این موضوع این است که متاسفانه استان اصفهان با وجود ظرفیت کارگوترمینال و پتانسیل 
های باالی صادراتی، بیس پروازی باری و اختصاصی خود را ندارد.رییس هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان اســتان اصفهان تاکید کرد: اگر اصفهان بیس پروازی اختصاصی 
داشت به طور قطع ظرفیت صادرات از کارگو ترمینال اصفهان بسیار بیشتر از میزان اندک کنونی بود 
و این امر در رشد اقتصاد استان نیز تاثیر بسزایی داشت.وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به دنبال ایجاد 
زمینه های پروازهای اختصاصی از اصفهان اســت و امیدواریم با این روند مشکل جدی اصفهان 

در زمینه صادرات به ویژه محصوالت کشاورزی رفع شود.

با مسئولان 

پاسخ تلویحی مدیر نظارت بر اصناف اصفهان به انتقادات هفته گذشته مدیرکل تعزیرات: تعزیرات چابکی الزم را ندارد؛

معیشت مردم در زمین تک و پاتک مسئوالن!

چندروز پیش، مدیرکل تعزیرات استان در نشست خبری 
با اصحاب رسانه اصفهان، از کم کاری  دستگاه های متولی 
نظارت بر بازار به تندی انتقاد کرد و باصراحت گفت که جهادکشاورزی، اتاق 
اصناف و صمت اســتان در این زمینه کم کاری می کنند و با اینکه گرانی ها 
و تخلفات بیشتر شده، اما میزان پرونده هایی که از سمت این دستگاه ها 
به تعزیرات ارسال می شد، کمتر هم شــده است. مختاری از این دستگاه 
ها خواست تا در عملکرد خود بازنگری الزم را داشته باشند. اما حاال مدیر 
بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان در گفت و گو با »صاحب نیوز« تلویحا 
پاسخ انتقاد مدیرکل تعزیرات استان را داده و توپ را به زمین این اداره کل 
انداخته و گفته:» یکی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد این است که 
تعزیرات چابکی الزم را ندارد و وقتی ما پرونده ای را به تعزیرات می فرستیم، 
چند ماه بعد پرونده بررســی می شود.«جواد محمدی فشــارکی ابتدا از 
اقدامات مجموعه خود در زمینه نظارت بر بــازار و رصد و پیگیری تخلفات 
گفته است: »طرح تشدید بازرسی ها و نظارت بر بازار به مناسبت ایام نوروز 
و ماه مبارک رمضان مقدمات آن از یکم اسفندماه آغاز و از چهارشنبه دهم 
اسفندماه تا دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ از هشت صبح تا ۱۰ شب ادامه دارد. در این 
طرح ۸9 بارزس اصناف و ۲۴۵ بازرس افتخاری فعالیت خواهند داشت 
و همچنین بازرسان اتحادیه ها نیز به صورت جداگانه نظارت و بازرسی را 

انجام خواهند داد.«وی با بیان  اینکه گشت های مشترک با مجموعه های 
مختلف از جمله جهادکشاورزی، صنعت، معدن تجارت و تعزیرات حکومتی 
نیز انجام خواهد شــد، گفت: کاالها و اصنافی که بیشتر در اولویت هستند 
مواد غذایی، آجیل و خشکبار، گوشت ســفید و قرمز، نان، پوشاک، گز و 
شیرینی، فست فوت ها و رســتوران ها، پارکینگ ها، آرایشگاه های زنانه و 
مردانه، پارچه فروشان و … هســتند که البته در برخی اصناف با توجه به 
نیاز مردم برای نظارت و بازرسی تقسیم بندی انجام شده است.محمدی 
فشارکی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: از ابتدای امسال ۳۳۱ 
هزار و ۳۸۳ بازرسی انجام شده  که از این تعداد بازرسی ۸ هزار ۱۴۸ پرونده 
تشکیل شده است.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان در ادامه اضافه 
کرد: ارزش ریالی این پرونده ها مجموعا ۵۱۴ میلیــارد و ۷۷۵میلیون و 
۵۸۴ هزار و ۵۳۳ ریال است و رتبه اول در تخلفات عدم درج قیمت، رتبه 
دوم گران فروشی و رتبه سوم عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی بوده 
است.محمدی فشارکی اما در ادامه و در جواب این سوال که چرا این میزان 
بازرسی و تشکیل پرونده اثرگذاری کمی را در سطح بازار دارد، گفت: »یکی از 
مشکالتی که در این زمینه هست این است که تعزیرات چابکی الزم را ندارد 
و وقتی ما پرونده ای را به تعزیرات می فرستیم چند ماه بعد پرونده بررسی 
می شود. اگر حداقل ظرف چند روز پرونده تخلف وقتی به تعزیرات ارجاع 

داده می شد بررسی و حکم صادر شده و متصدی تنبیه می  شد،بهتر بود اما 
در حال حاضر وقتی بازرس برای متصدی پرونده تخلف تشکیل می دهد، 
اما متصدی می بیند چند ماه هیچ خبری نشــد تخلفات را ادامه می دهد 
اما اگر ظرف چند روز تشــکیل پرونده ای که شده، حکم صادر شود مسلما 
تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.«جواد محمدی با بیان اینکه شاید یکی 
از مشکالت تعزیرات در این زمینه کمبود نیرو باشد که امیدواریم نیرو تزریق 
شود، گفت: به متصدی واحدهای صنفی توصیه می کنم حتما پروانه های 
کسب خود را در دید مشتری نصب کنند و تمام کاالها برچسب قیمت داشته 
باشد و همچنین  فاکتورهای خرید آن ها در واحد صنفی باشد و وقتی کاالیی 
را به فروش می رســانند، فاکتور فروش به خریدار بدهند.مدیر بازرسی و 
نظارت بر اصناف اصفهان به شهروندان نیز توصیه کرد: از واحد صنفی خرید 
کنند که حتما پروانه کسب داشته و اقالم برچسب قیمت داشته باشند و هر 
کاالهایی که خرید می کنند، فاکتور دریافت کنند.محمدی فشارکی بیان کرد: 
شهروندان اگر شکایت یا گزارشــی  دارند نیز می توانند با شماره تلفن های 
۳۲۳۵۲۰۱۲ الی ۱۳ و یا شــماره پیامکی ۰9۱۴۰۴۰۳۰۳9 و یا حضوری به 
مدیریت بازرسی اصناف واقع در خیابان اردیبهشت جنوبی مراجعه کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف اصفهان گفت: اگر شهروندان گزارش ارائه 
کنند قول می دهیم در اولین فرصت پیگیری و برخورد الزم را انجام دهیم.

خبر روز 

وزیر راه و شهرسازی:

قرار نیست به هر قیمتی مسکن احداث کنیم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرار نیست به هر قیمتی مسکن احداث کنیم، گفت: برای ارتقای 

کیفیت مسکن ملی می توان از شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک کمک گرفت.
مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی مدیران شــرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک 
خاک اظهار کرد: شرکت آزمایشــگاه فنی مکانیک خاک با فدمتی ۷۰ ســاله یکی از فنی ترین 
مجموعه های وزارت راه و شهرسازی است و ماموریت های نظارتی و محاسباتی را بر عهده دارد.

وی افزود: شــرکت آزمایشــگاه فنی و مکانیک خاک جزو فنی ترین بخش هــای وزارت راه و 
شهرسازی است و دانشی که در این شــرکت در خصوص خاک وجود دارد، می تواند کمک حال 
پروژه های اصلی وزارت راه و شهرسازی محسوب شود بنابراین تالش می کنیم در بخش نهضت 
ملی ساخت مسکن و شهرداری ها از دانش این شرکت به عنوان مشاور اصلی در نظارت بر پروژه ها 
بهره ببریم.وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار خبرگزاری بازار که آیا در مسکن 
ملی گزارشی در خصوص پایین بودن کیفیت این واحدها به دست وزارت راه و شهرسازی رسیده 
اســت؟ گفت: موضوع نهضت ملی مســکن یکی از پروژه های مهم وزارت راه و شهرسازی است 
و اینکه ایمنی مسکن مســتقیم بر جان مردم اثر دارد پس باید در آن بخش دقت باالیی داشته 
باشیم. گزارش جدیدی مبنی بر کیفیت پایین مسکن ملی نداشتیم؛ اما وجود شرکت آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک موجب باال رفتن کیفیت مسکن ملی می شــود. وی افزود: قرار نیست به 
هر قیمتی مســکن احداث کنیم باید مســکن با کیفیت احداث کنیم. باید از تجربه های گذشته 
درس بگیریم. تجربه هایی که بعضا ساخت مسکن را انجام داده ایم؛ اما می توانستیم به کیفیت 
بیشتر توجه کنیم. این موضوع در دســتور کار وزارت راه و شهرسازی است. کیفیت در کنار کمیت 
در اولویت وزارت راه و شهرسازی اســت. این ارتقای کیفیت را می توان با شرکت آزمایشگاه فنی 

و مکانیک خاک انجام داد.
 

وضعیت این روزهای بازار سکه و ارز؛

طال فروش ها، طال نمی فروشند! 
در پی نوسان شــدید قیمت ها در بازار طال به دلیل افزایش نرخ ارز، طال فروش ها از بیم زیان تا 
ثبات بازار خیلی راغب به فروش این کاال نیستند، این در حالی است که ریزش قیمت ها در بازار 

سکه و ارز شروع شده است.
عدم انجام معامالتی که هر ساله در ماه های پایانی سال به خصوص اسفند رخ می داد، بازار داد 
و ستد طال داغ تر از هر زمانی است اما اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم بازار طال 
به دلیل رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم کساد اســت آنگونه که نه معامله آنچنانی در 
این بازار همچون سنوات گذشــته صورت می گیرد و نه اینکه واحدهای طال فروشی خیلی موافق 

فروش طال در شرایط نوسانی قیمت و بی ثباتی بازار هستند.
عضو اتحادیه طال و جواهر تهران در گفت وگو با خبرگزاری »بــازار« درباره وضعیت این روزهای 
بازار طال و ســکه و نحوه معامالت آن گفت: از آنجایی که تعیین نرخ طال تابع دو فاکتور نرخ ارز در 
بازار داخل و انس جهانی اســت، بنابراین جهش قیمت ها در بازار ارز طی چند روز گذشته تاثیر 
مستقیم خود را بر روی افزایش قیمت طال و ســکه در بازار به جای گذاشته و باعث شده که این 

کاالها بسیار گران شوند.
عبادا... محمد ولی، با بیان اینکه سرمایه گذاران و خریداران سکه این روزها که قیمت ها در بازار 
غیرواقعی باالرفته و دارای حباب زیادی است، باید مراقب باشند که سرمایه هایشان از بین نرود، 
افزود: زمانی که قیمت ها در بازار طال، ارز و سکه به شکلی هیجانی افزایش می یابد احتمال افت 
آن با ســاماندهی بازار و اصالح قیمت ها وجود دارد، بنابراین در چنین شرایطی نباید در سرمایه 
گذاران بی گدار به آب بزنند و در زمان اوج قیمت و اینکه خودشان می دانند که بهای سکه حبابی 

افزایش یافته است، اقدام به خرید سکه و یا طالی آب شده کنند.

آیین گشایش پروژه عمرانی در آزاد راه اصفهان، یک کشته برجا گذاشتکافه اقتصاد
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشــاره به جان باختن یک نفر در سانحه تصادف در زمان برگزاری آیین گشایش یک پروژه عمرانی در 
آزادراه معلم در شمال اصفهان، اعالم کرد: دلیل اصلی وقوع این حادثه در دست بررسی است.سرهنگ اصغر زارع افزود: همزمان با برگزاری مراسم آغاز طرح 
تعریض پل شهدای گرگاب در شمال اصفهان یک عابر پیاده به علت تصادف با یک دستگاه خودرو در همین محدوده جان خود را از دست داد.وی گفت: پلیس 
نیاز به زمان بیشتری برای مشخص شــدن دلیل تصادف و مقصران احتمالی دارد و اکنون کارشناســان پلیس راه در حال بررسی موارد متعدد نقش آفرین 
در این حادثه هستند.خبرنگار ایرنا که برای پوشش مراسم در محل حضور داشته، گزارش داده است که مراســم افتتاحیه طرح تعریض پل شهدای گرگاب 
با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان شاهین شهر ومیمه و خبرنگاران در حال برگزاری بود که یکی از شــهروندان حاضر در مراسم بر اثر برخورد با خودروی 
پژو ۴۰۵ جان خود را از دســت داد.این اتفاق منجر به اعتراض خبرنگاران حاضر در محل شد ضمن اینکه یکی از خبرنگار به دلیل فشار عصبی وارده به وی در 

صحنه حادثه، به بیمارستان اعزام شد.

یک فعال اقتصادی:

اتاق بازرگانی اصفهان باید 
در خدمت اقتصاد شهر باشد

یک فعــال اقتصــادی گفت: فعالیــت اتاق 
بازرگانی اصفهان باید در راســتای خدمت به 
اقتصاد این شهر باشد.امیر کشانی در نشستی 
با عنوان اتحاد اســتراتژیک فعاالن اقتصادی 
برای احیای میــراث اصیِل کازرونــی، اظهار 
داشــت: ســرمایه بخش خصوصی باید در 
راستای خدمات به شهر باشد و اتاق بازرگانی 
اصفهان الزم است همه توان خود را برای بهبود 
شرایط صادرات بگذارد و ظرفیت اتاق بازرگانی 
در خدمت اقتصاد شــهر باشــد.وی با تاکید 
بر لزوم شــفافیت در عملکرد اتــاق بازرگانی 
اصفهان، افــزود: اگر اتاق شــفاف عمل کند، 
می تواند از دولت بخواهد شفاف باشد اما اگر 
بخش خصوصی شــفاف نباشد حق و امکان 
مطالبه از هیچ ارگان حکومتی ندارد.این فعال 
اقتصادی با بیان اینکه برای شفافیت عملکرد 
اتاق اصفهــان باید حق انتقاد برای رســانه ها 
قائل شــد، تصریح کرد: رســانه ها می توانند 
چشــم بینای هر ســاختاری باشد.کشانی 
ادامه داد: اگر اصفهان بیشــترین بوروکراسی 
اداری را دارد و قوانین ۱۲۰ درصد در این خطه 
اجرا می شــود، اگر اصفهان رتبه اول پرداخت 
مالیات و رده آخر اخذ تسهیالت است، اگر یکی 
از ســرمایه گریزترین استان ها شدیم، راهکار 
تغییر ریل اقتصادی اســت.وی ضمن انتقاد 
از نبود شــفافیت در اتاق بازرگانی اصفهان، بر 
لزوم ارائه گزارش مالی طی هر سه ماه یک بار 
تاکید کرد و گفت: اگر در اتــاق بازرگانی رانتی 
وجود ندارد باید لینک جلســات را برای اعضا 
بفرستند.این فعال اقتصادی با اشاره به تشکیل 
شــورای بزرگان شــهر، افزود: نقش دادن به 
جوانان مهم است و نسل آینده صادرکنندگان 
اســتان اصفهان را با جوانان پرورش خواهیم 
داد.همچنین محمدرضــا برکتین یکی دیگر 
از فعاالن اقتصادی اســتان اصفهــان در این 
نشســت با بیان اینکه الزم است نقشه راهی 
علمی و برنامه ریزی شده با خرد جمعی برای 
پیشبرد اهداف اقتصادی استان داشته باشیم، 

اظهار داشت: موضوع تخصصی است .

جشنواره زنبورداری، 
عسل و فرآورده ها در 

همدان
اولیــن جشــنواره و نمایشــگاه 
زنبورداری، عســل و فــرآورده ها 
با حضــور تولید کنندگان عســل و 
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 

عموم در همدان برگزار شد.

عکس  روز    

شرکت فوالد مبارکه، مشارکت در تعمیرات اساسی 
و بازسازی ۶۶ دستگاه از آمبوالنس های دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان را بر عهده گرفت.در جلسه ای 
که با حضور مدیرعامل و برخی از معاونان شــرکت 
فوالد مبارکــه با رئیس و معاونان دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان تشکیل شد، شــاهین شیرانی 
رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان ضمن 
تشــریح مشــکالت و کمبود های موجود در زمینه 
ارائه خدمات اورژانس به مــردم گفت: اکنون ۶۶ 
دستگاه آمبوالنس اورژانس برای فعالیت در چرخه 

امدادرسانی نیاز به تعمیرات اساسی دارند.
در این جلســه محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل 

شــرکت فوالد مبارکه ضمن اشــاره بــه برخی از 
اقدامــات این شــرکت در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی و همکاری با دانشــگاه علوم پزشــکی، 
نظیر تأمین اکسیژن رایگان برای بیمارستان های 
درمانگر کرونا و اهدای تجهیزات پزشکی به برخی 
از بیمارستان های اســتان، گفت: در شرایط فعلی 
هم با توجه بــه نیاز شــدید، برای به روزرســانی 
و چابک ســازی نــاوگان اورژانس اســتان آماده 

همکاری هستیم.
بــه گفتــه او بــرای تعمیــر، تجهیز و بازســازی 
آمبوالنس های فرسوده اورژانس استان در اسرع 
وقت برنامه ریزی و اقدام می شود.در این جلسه 

همچنین گزارشــی از روند احداث بیمارستان ۲۵۰ 
تختخوابی فوالد مبارکه در سپاهان شهر ارائه و مقرر 
شد با تشــکیل کارگروهی برای افزایش همکاری 
و تعامل دانشــگاه علوم پزشــکی و فوالد مبارکه 
به منظور بهینه ســازی فضا های درمانــی با نگاه به 
آینده و خدمت رســانی به کارکنان فــوالد مبارکه و 

سایر همشهریان اقدام شود.

 مشارکت فوالد مبارکه در بازسازی ۶۶ آمبوالنس 
اورژانس اصفهان



وز عکس ر

»کنگ« ، بندری زیبا 
و تاریخی – هرمزگان

بندر کنگ یکی از قدیمی ترین بنادر 
ایــران در پنج کیلومتری شــهر بندر 
لنگه در اســتان هرمزگان قرار دارد. 
این بندر حــدود ۶.۵ کیلومتر مربع 
مساحت دارد. حدود ۱.۹۵ کیلومتر 
مربع از آن جزو بافت تاریخی و بقیه 

بافت توسعه یافته است.

 بقعه ای با نفیس ترین کاشیکاری پس از مسجد 
شیخ لطف ا...

نیشابور را به فیروزه اش می شناسند؛ از این رو مردمان این دیار به سبب ارادت شان به اهل بیت، 
بقعه های امامزادگان را با فیروزه تزیین می کردند. یکی از فاخرترین این بناها بقعه  بهشت آیین 
اســت که برای مزار امامزادگان محمد بن زید و ابراهیم بن موسی کاظم )ع( معروف به امامزاده 

محمد محروق )ع( ساخته شده است.
ایوان این امامزاده پس از مسجد شیخ 
لطف ا... در اصفهان دارای نفیس ترین 
نوع از هنر کاشیکاری اصیل و فاخر دوره 
صفوی است. بارگاه این حضرت محل 
تجمع اهالی متدین نیشــابور شــده و 
مراســم قرائت قرآن و زیارات مفاتیح 
در آن از گذشته تا به امروز زبانزد است.

آســتان متبرک این امامزادگان فاصله 
زیادی بــا آرامــگاه حکیم عمــر خیام 

نیشابوری ندارد. به همین دلیل است که همیشه در محوطه این باغ دلگشا اتوبوس ها و گروه های 
گردشگران دیده می شود.

اسناد تاریخی یافت شده در این بقعه گواهی می دهند حضرت محمد بن زید)ع( که به امامزاده 
محمد محروق معروف شــده  از نوادگان امام سجاد )ع( و از پســران زید بن زین العابدین)ع( 
اســت. ایشــان در زمان حیات پر برکت خود از مخالفان جدی خلیفه وقت به شــمار می رفتند. 
ماموران حکومتی همواره در پی به شهادت رســاندن او بودند. پس از قیامی در خراسان حضرت 

محمد بن زید )ع( به دست اطرافیان خلیفه وقت به شهادت می رسد.
پس از این قیام، پیکر این امامزاده را در محله تالجرد نیشابور می گردانند و سپس آن را در مقابل 
چشمان گریان مردم به آتش می کشند. شیعیان خاکســتر پیکر مبارک ایشان را جمع می کنند 
و در حاشــیه این محله به خاک می سپارند. به همین دلیل لقب ایشــان از آن به بعد محروق به 
معنی سوزانده شده بر سر زبان ها می افتد و عناد خلیفه با شیعیان را بیش از پیش عیان می کند.
به شــهادت تاریخ و گواهی آمده در کتاب »تاریخ الحاکم« حضرت محمد محروق در سال ۲۰۰ 
هجری قمری به شهادت رسیده است. در اواخر همین سال حضرت علی بن موسی الرضا )ع( به 
دعوت خلیفه وقت مامون عباسی عازم خراسان می شوند. روایت است که ایشان در نیشابور و در 
محله تالجرد که در آن زمان بیابانی بی حاصل بود توقــف می کنند و به زیارت مزار حضرت محمد 

محروق )ع( می روند.
به همین دلیــل نام دیگر این مکان مقدس قدمگاه اســت. پس از مدت زمان اندکی شــیعیان 
بیشتری به زیارت این مزار می آیند و برای آن پنهان از چشم ماموران خلیفه بقعه کوچکی ساخته 
می شود. اطراف بقعه به یاد مظلومیت شیعیان درخت هایی کاشته می شود و کم کم به برکت این 
بقعه باغ و بستانی خوش در گوشه ای از محله تالجرد شکل می گیرد که تا امروز از فرحناک ترین 

نقاط شهر نیشابور است.
همان طور که اشاره شــد به دلیل محبوبیت حضرت محمد محروق )ع( در بین اهالی نیشابور، 
شیعیان این شهر برای بقعه آن حضرت سنگ تمام گذاشــته اند. ایوان ورودی امامزاده پس از 
مسجد شــیخ لطف ا... در اصفهان که از آن به عنوان غایت هنر کاشــیکاری اسلیمی در ایران یاد 
می کننــد، زیباترین و نفیس ترین هنر کاشــیکاری را دارد. مزار این حضــرت از ابتدا مورد توجه 
شیعیان بود؛ اما تا زمان سلجوقیان امکان ساخت بقعه ای در خور ایشان فراهم نشد. بقعه ای که 
در این زمان ساخته شد نیز در حمله مغوالن مورد آسیب جدی قرار گرفت. بقعه چشم نواز فعلی 

در زمان سلطان حسین بایقرا احداث شده است.

خبر روز

کشف گوشواره های خیره 
کننده توسط یک جوینده 

گنج
یک جوینده گنج آماتور یک جفت گوشــواره 
طال جواهرنشــان را در بین گنجینه ای از طال 
و نقره، در آلمان کشــف کرد.به گزارش ایسنا 
به نقــل از الیوســاینس،  یک جوینــده گنج 
کارآموز که اخیرا در شــمال آلمان مشــغول 
کاوش بود، به شــیء ای برخــورد که مربی 
او انتظار یافتن آن را نداشــت؛ گنجینه ای از 
جواهرات طال و ســکه های نقره ۸۰۰ ســاله.

این گنجینه بزرگ، مجموعه شگفت آوری از 
آثار تاریخی را شامل می شود. در این گنجینه،  
دو گوشــواره طال بســیار باکیفیت مزین به 
گوهر،  یک ســنجاق ســینه طالکاری شده 
شبیه ســکه، حلقه های طالکاری شده، یک 
قطعه از انگشــتر، یک لوح سوراخ دار کوچک 
طالکاری شده، یک سنجاق ســینه حلقه ای 
و حدود ۳۰ سکه نقره وجود دارد که برخی از 
این سکه ها به شدت شکسته اند. چندین دهه 
است که باستان شناســان آماتور و حرفه ای 
برای بررسی منطقه »شلسویگـ  هولشتاین« 
)Schleswig-Holstein (،  به ویژه محوطه 
میراث جهانــی یونســکو »Haithabu« با 
یکدیگر همکاری می کنند. این مکان دومین 
شهر بزرگ شمال اروپا بود و بین قرن هشتم 
و یازدهم میالدی برای وایکینگ ها مهم بود. 
»Haithabu« در حدود سال ۱۰۶۶ میالدی 
نابود و متروک شــد و به دوره وایکینگ ها در 
این منطقه پایان داد، اما یکــی دو قرن بعد 
شخصی به عمد کیســه پر از اشیای قیمتی 
را در همان نزدیکی دفــن کرد.جوینده ها این 
گنجینــه را در محوطــه ای کشــف کردند که 
پیش تر به خوبی مورد بررســی قــرار گرفته 
بود. آن ها ایــن یافته را بــه دپارتمان دولتی 
 ) Schleswig-Holstein( باستان شناسی
گزارش کردند و تیمی از باستان شناسان این 
محل را کاوش کردند تا اشیایی از جمله اشیای 
نقره و طال با قطعات نســاجی حفظ شده که 
به آن ها چســبیده بود را کشــف کنند. شاید 
قابل توجه ترین اقــالم موجود در این گنجینه 

دو گوشواره باشد. 

معرفی اعالم ساعت  کاری موزه ها در نوروز و ماه رمضان
ساعت کار موزه ها ومجموعه هاى تاریخى در نوروز ۱۴۰۲ و ماه مبارک رمضان تا ساعت ٢١ تعیین شده است.علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى 
کشــور با اعالم این خبر افزود: با توجه به این که نوروز ١٤٠٢ با ماه مبارک رمضان مقارن شــده اســت بنا به دســتور ضرغامى وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى 
وصنایع دستى به منظور فراهم کردن امکان بیشتر براى مردم و مسافران عزیز ساعت کار موزه ها، مجموعه هاى تاریخى و پایگاه هاى میراث ملى و جهانى تحت 
پوشش این وزارتخانه در ماه مبارک رمضان از ســاعت ١٠صبح تا ٢١ تعیین شده است.دارابى خاطرنشــان کرد: همه موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی تحت 

پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ٢٥ اسفندماه پذیراى مسافران نوروز خواهد بود.

میراث و گردشگری4یکشنبه 14  اسفند 1401 / 12 شعبان 1444 / 5 مارس 2023 / شماره 3763

روایت تاریخ چندصدساله از دل محله شهشهان اصفهان؛

حمام قاضی؛ اولین حمام سنتی بازسازی شده و فعال ایرانی
در کوچه پــس کوچه هــای خیابانی که حاال همــه به راســته پارچه فروش ها 
می شناسند و پر از شلوغی و ســر و صدای خریدهای نوروزی است، مجموعه 
مسجد، بازار و حمام قاضی، تاریخی چندصدســاله را از یکی از پررونق ترین و 

مهم ترین محالت اصفهان یعنی محله شهشهان روایت می کند.
حمام قاضی که به همت سرمایه گذار خصوصی بازسازی و به عنوان حمام سنتی 
ایرانی فعال شده، پذیرای گردشگران خارجی و داخلی است تا تجربه یک حمام 

اصیل و دلچسب ایرانی را به آن ها هدیه دهد.
ترک ها سال هاســت که با اســتفاده از احیــای حمام ها و مشــت و مال های 
مخصوص خود و تبدیل حمام از مکانی تاریخی به مکانی تفریحی، گردشگران 
بسیاری را به ســوی خود جذب کردند؛ این در حالی است که اصالت و قدمت 
حمام ایرانی از حمام ترکی بیشتر است، اما مانند سایر بخش ها ما در این بخش 
نیز نه تنها ظرفیت ارزشمند ایران را به دنیا معرفی نکرده ایم، بلکه هرچه بیشتر 

بر آن سرپوش گذاشته ایم.
حسین توال، مدیر و سرمایه گذار گرمابه قاضی در بازدید از این حمام که به همت 
اداره گردشگری شهرداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه این حمام حدود 
۳۷۰ سال قدمت داشته و در گذشته به همین نام شناخته می شد، اظهارکرد: ما 
بعد از مرمت و بازسازی این حمام، به دلیل احترام به هویت و گذشته اش آن را 

به نام اصلی حفظ کردیم.
وی ادامه داد: گرمابه قاضی اولین گرمابه ای است که در ایران مرمت و بازسازی 
شده و با حفظ کاربری به عنوان حمام استفاده می شود. حمام ها و گرمابه های 
بســیاری در ایران مرمت شــده اند، اما اغلب آن ها به کاربری های دیگر ازجمله 
کافی شاپ، رستوران و در بهترین شــرایط به موزه تبدیل شده اند و گرمابه های 
سنتی فعال دیگری هم هستند که بازسازی نشده اند. تاسیسات گرمابه قاضی 
به صورت کامال مدرن و مطابق با علم روز دنیا و پروتکل های مهندسی بازسازی 

شده اما ظاهر بنا، شکل سنتی و قدیمی خود را حفظ کرده است.
مدیر گرمابه قاضی با بیان اینکه تالش ما نزدیکی هرچه بیشتر ظاهر این بنا به 
شکل سنتی و اصلی خود بود، گفت: متاســفانه زمانی که بنا به دست ما رسید، 
چیزی از آن باقــی نمانده بود و همه کاشــی ها و جزییات آن طــی دو مرحله 
تخریب شــده بود و هیچ اثری از گذشــته آن وجود نداشــت و ما تا جایی که 
توانستیم با اطالعاتی که داشتیم سعی کردیم بنا را شبیه به اصل خود بازسازی 
و مرمت کنیم؛ درواقع تالش ما بر این بــود که این بخش از فرهنگ ایرانی که را 

سالیان سال مورد غفلت و بی توجهی قرارگرفته بود، احیا و معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه حمام ترکی در همه دنیا معرفی  شــده اســت، گفت: در حال 
حاضر توریست هایی که به این مکان می آیند از حمام ترکی صحبت می کنند و 
تجربه آن را دارند درحالی که حمام عمومــی، ایرانی و با توجه به اینکه قدمت و 
اصالت بیشتری دارد، فرهنگ سازی و برندسازی نشده است. تاریخچه مسجد 

بر اساس کتیبه ای که در ســردر آن در کنار حمام وجود دارد به زمان شاه عباس 
صفوی بازمی گردد. این بنا مجموعه ای شامل مسجد، بازار و حمام قاضی بوده 
اســت، بخش عمده ای از بازارچه در طول زمان تخریب شده و بعد با بازآفرینی 

شهری بخشی از آن حفظ و مرمت شده است.
توال اضافه کرد: حمام قاضی در دوره صفویه یک قلو بود و در دوره قاجار حمام ها 
دوقلو می شــوند. حمام های یک قلو دارای یک فضا بوده اند که صبح زود برای 
حمام صبحگاهی و پیش از کار به مردان اختصاص داشت، سپس زنانه و معموال 
با توجه به شــرایط، عصرها نیز دوباره مردانه می شــد؛ اما حمام های دوقلو دو 
فضای مجزا در کنار هم داشتند که از صبح تا شب برای خانم ها و آقایان فعالیت 
می کرد، حمام های سه قلو نیز در کشور وجود داشتند که قل سوم به اقلیت های 

مذهبی تعلق داشت.
توال ادامه داد: حمام قاضی تا نزدیک انقالب ســال ۱۳۵۷ فعال بوده و کم کم با 
ورود دوش و حمام به خانه ها متروکه و به محل تجمع معتادان تبدیل می شود 
و اهالی که از این وضعیت راضی نبودنــد یک بار حمام را آتش می زنند و یک بار 
آب در آن رها می کنند. من وقتی برای اولین بار این بنا را دیدم احساس کردم 
پیر کهن سالی است که دوره پرشکوهی را در زندگی خود داشته و حاال رو به افول 
رفته دست خود را به سمت من دراز کرده و التماس می کند که او را از این وضع 

نجات دهم. این حس دردناک و مسئولیت آوری برای من بود و این باعث شد 
که به احیا و بازسازی آن راغب شوم.

ســرمایه گذار و مرمت کننده حمام قاضی با بیان اینکه در حمام ایرانی ۴ عنصر 
حتما باید رعایت می شدند، گفت: ســربینه یا رختکن امروز، گرمخانه یا بینه که 
صحن اصلی حمام و محل استحمام بوده اســت، خزینه و چال حوض که این 
۴ قســمت مطابق با اخالط اربعه و طبع افراد، فضای ســربینه سرد و خشک، 
گرمخانه گرم و خشــک، خزینه گرم و تر و چال حوض یا اســتخر امروزی سرد 
و تر که بر اســاس توصیه های ابن سینا در کتاب شــفا هرکس طبق بیماری و 
مشکالت خود مدت زمان وقوف خود را بر اســاس طبع تنظیم، کم یا زیاد کند. 
برخی حمام ها چال حوض داشتند و برخی نداشــتند، برخی کوچک تر و برخی 
بزرگ تر بوده اســت؛ به طور مثال چال حوض حمام علی قلی آغا بسیار بزرگ و 
چال حوض این حمام کوچک تر اســت. برنامه ما در حال حاضر این اســت که 
یک پروسه حمام ایرانی که در گذشته انجام می شده برای مهمان ها اجرا شود.

وی با بیان اینکه هر فعالیــت اقتصادی در بخش خصوصــی باید درآمدزایی 
داشته باشد، تصریح کرد: بعد از گذشت ۴ سال از کار هنوز هیچ صرفه اقتصادی 
برای ما ایجاد نشده به خصوص که ۲ ســال از این زمان به کرونا گذشت و ضربه 
بزرگی به کار ما زد، اما چون نگاه ما نگاه فرهنگی بود االن از ورود به این بخش 

راضی و خوشحال هستیم. البته بازار هدف اولیه ما گردشگر خارجی بود تا حمام 
ایرانی را مقابل حمــام ترکی به دنیا معرفی کنیم و در ایــن بخش تقریبا موفق 
بودیم و گردشگران بسیاری که به ایران و اصفهان می آیند حمام ایرانی و به طور 
خاص حمام قاضی را می شناسند و ۸۵ درصد مهمانان ما خارجی هستند، اما در 
بخش گردشگری داخلی هنوز سرمایه گذاری چندانی نداشتیم و تصمیم داریم 

روی این بخش تمرکز بیشتری داشته باشیم.
توالگفت: امروز حتی مسئولین شهری نیز شناختی از حمام قاضی ندارند و یکی 
از اهداف، معرفی مکان به مسئولین شهری بوده است. ما خوشحال می شویم 
که بخش خصوصی بدانند که می شــود حمام را مرمت، بازسازی و بدون تغییر 
کاربری استفاده کرد. در حال حاضر برخی حمام های عمومی فعال هستند، اما 
به دلیل مسائل ظاهری و بهداشتی امکان ورود توریست به آن ها وجود ندارد و 

زیبنده فرهنگ ایرانی نیز نیست.
این فعال بخش گردشگری یکی از مشــکالت را پیدا کردن دالک عنوان کرد و 
گفت: دالک های سنتی سن زیادی داشته و قادر به کار نبودند و جوان ترها نیز 
حاضر نبودند با این عنوان و در این فضا کار کنند. وقتی عنوان ماساژور به آن ها 
داده می شد راضی بودند، اما با عنوان دالک حاضر به کار نبودند، درحالی که دالک 
از واژه دلک به معنای مشت و مال دادن و معادل فارسی  ماساژ است. درنهایت 
بعد از سختی زیاد، توانستیم با آموزش های الزم نیروی موردنظر خود را تامین 
کنیم، طبق برنامه اولیه برنامه داشتیم که رویدادهای سنتی مثل حمام دامادی 
و حنابندان را داشته باشیم که به دلیل همین مشکل نیرو تصمیم گرفتیم برای 

کیفیت خدمات از تعدد برنامه ها کم کنیم.
توال گفت: زمان صفویــه دوران رونق  بخش خصوصی بــود، در آن زمان دولت 
تســهیالتی را در اختیار بخش خصوصی قرار می داد و افراد سرشــناس تجار و 
فعاالن اقتصادی نســبت به ســاخت ابنیه و مجموعه های مختلف برای رونق 
شــهر اقدام می کردند و نام خود را بر آن می گذاشــتند، مجموعه های مختلفی 
در شهر یادگار آن دوران اســت و مجموعه قاضی نیز توسط فردی به همین نام 

ساخته شده است .
وی بیان کرد: در گذشته گرمایش حمام قاضی با اســتفاده از آتش و در جایی 
به نام تون، آتشدان و گلخن توســط فردی به نام »تون تاب« ایجاد می شد که 
با تهیه آتش آب حوضچه و از طریق آن حمام را گــرم می کرد. در زیر حمام هم 
کانال هایی تعبیه شــده بود که این حرارت را به کل فضا هدایت و زمین حمام را 
گرم می کرد و یکــی از جذابیت ها و مفاخر ما در این مکان این اســت که ۳۷۰ 
سال پیش معماران ما سیستم گرمایش از کف را در ساخت بنا اجرا می کردند.

به گزارش ایسنا، حمام قاضی در خیابان ابن سینا و در کنار مجموعه بازار و مسجد 
قاضی پذیرای عالقه مندان و گردشگرانی اســت که تمایل به تجربه یک حمام 

سنتی و ایرانی دارند.

مقام های باستان شناسی در سرزمین های اشغالی 
اعالم کردند حکاکی نــام »داریوش بزرگ«  روی 
یک تکه ســفال فاقــد اصالت اســت.به گزارش 
ایســنا به نقل از اسوشیتدپرس، مســئوالن اداره 
آثار باستان شناســی در ســرزمین های اشــغالی 
اعالم کردند اصالــت حکاکی  نام »داریوش یکم« 
 ـ پادشاه هخامنشیـ  روی تکه ســفالی که اخیرا 
کشف شده است را تایید نمی کنند.این تکه سفال 
در ماه دسامبر ۲۰۲۲ توســط مردی کشف شد که 
مشغول قدم زدن در جنوب مرکزی سرزمین های 
اشــغالی بــود و به خاطر کشــف شــئی بــه نام 
»داریوش یکم« در سرزمین های اشغالی خبرساز 
شد. بر همین اســاس هم، قدمت این تکه سفال 

به ۲۵۰۰ ســال پیش نسبت داده شــده بود.پس 
از انتشــار خبر کشف این ســفال،   یک کارشناس 
حکاکی های زبــان »آرامی«   بــه مقام های حوزه 
باستان شناســی اطالع داد که خودش این کلمات 
را روی این شیء  باستانی حکاکی کرده است. این 
کارشناس که نام او اعالم نشده است، به مقامات 
باستان شناســی سرزمین های اشــغالی گفت که 
خودش این کلمات را در جریان یک سفر آموزشی 
در تابستان سال گذشته در محوطه باستان شناسی 
»تل الچیش« روی ســفال حک کرده است تا به 
دانشــجویان چگونگی حک کلمات در عصر قدیم 
را توضیح دهد.او گفت که پــس از این کار این تکه 
ســفال را در همان مکان رها کرده است.مقامات 

اداره آثار باســتانی ســرزمین های اشغالی اعالم 
کردند که اشتباه در بررســی این اثر »ناخواسته و 
بدون ســوء نیت« صورت گرفته است، اما تصمیم 
کارشناس برای رها کردن قطعه سفال حک شده 
»ســهل انگاری« بوده اســت. این قطعه ســفال 
در آزمایشگاه بررســی شــده و با توجه به این که 
مشــخص شــده بود یک شــیء  تاریخی است، 
ســردرگمی به وجود آورد و به گمراهی محققان و 

برهم زدن حقیقت علمی منجر شده است.

مورد عجیب »داریوش هخامنشی«  در سرزمین های 
اشغالی!
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کرونا در اصفهان باز هم اوج گرفت
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: موارد ابتال به کرونا در هفته نخست اسفند نسبت به اواخر 
بهمن دو برابر شده است.پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش آمار 

ابتال به کرونا گفت: شمار بیماران کرونایی 
بستری در بیمارستان های استان اصفهان 
از اواخر بهمــن روند صعــودی گرفت و 
در هفته نخســت اســفند حدود ۲ برابر 
شد و به ۸۰ نفر رســید.وی با اعالم اینکه 
تعداد افراد مبتال و عالمت دار کووید-۱۹ و 
میزان مراجعه به مراکز درمانی خصوصی 
و دولتی، در استان و کشــور تا حدودی 
بیشتر شــده، افزود: در یک ماه گذشته 
نسبت آزمایش های مثبت کرونا نیز در 

استان اصفهان افزایش یافته و از حدود ۵ درصد به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه یکی از دالیل افزایش آمار در این روز ها می تواند شلوغی های قبل از عید 
نوروز باشد، عنوان کرد: پیش بینی ها این بود که افزایش آمار یک ماه قبل اتفاق بیفتد، اما با وقفه و فاصله 
سه تا چهارهفته ای این تغییرات اتفاق افتاد و میزان بستری اکنون ۲ برابر شده است.عقدک درباره برخی 
مطالب منتشرشده در شبکه های اجتماعی مبنی بر شیوع ویروس جدید در استان، گفت: سویه غالب 
کرونا در اصفهان هنوز همان امیکرون است و مردم باید بدانند که تنها منبع رسمی برای اطالع رسانی در 
این زمینه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.وی با بیان اینکه این روز ها بیماری های 
دستگاه تنفسی فوقانی در جامعه در حال فراز و فرود است، ادامه داد: بیمارانی که این روز ها به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند بیشتر دارای عالئم تنفسی )عطسه، ســرفه، آبریزش بینی و گلودرد( و عالئم 

متفرقه ای مانند سردرد، بدن درد، کمر درد و گاهی مشکالت گوارشی هستند.
 

توضیح آموزش و پرورش اصفهان درباره مسمومیت ۷دانش 
آموز در شاهین شهر

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در اطالعیه ای ماجرای مسمومیت دانش 
آموزان در شاهین شهر را توضیح داد.در اطالعیه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان آمده است: 
حدود ساعت ۱۱:۴۵ در دبیرستان دخترانه ۲۲ بهمن شاهین شــهر، دانش آموزی به وسیله اسپری 
فضای کالس را آلوده می کند.بالفاصله با پیگیری عوامل مدرسه دانش آموز ذکرشده شناسایی شده 
و هفت نفر از دانش آموزان که مشکالت کمی پیدا کرده بودند توســط اورژانس به بیمارستان انتقال 
پیدا می کنند.در ادامه آمده اســت: دانش آموزی که این عمل را انجام داده به این اقدام خود اعتراف 

کرده است.
 

رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد:

برخورد با بی بند و باری و ترویج بی حجابی در جامعه
با کســانی که با بی بند و باری وترویج بی حجابــی به دنبال از بین بــردن ارزش های نظام انقالب 
هستند، برخورد می شــود.رییس کل دادگستری اســتان قبل از خطبه های نماز جمعه به مناسبت 
هفته سربازان گمنام امام زمان)عج( گفت: دســتگاه قضا با همکاری همه دستگاه های امنیتی و 
انتظامی با قاطعیت با کســانی که به دنبال ایجاد هرج و مرج و زیر ســوال بردن ارزش های نظام 
انقالب است برخورد می کند.حجت االسالم والمسلمین جعفری افزود: کسانی که با برنامه آمدند و 
به دنبال گوش کردن به شبکه های معاند هستند بدانند دستگاه قضا اهداف آنان را با قاطعیت رصد 

کرده و با آنان برخورد می شود.

اخبار

کارزار دوستداران محیط زیست در برابر تاالب خواری؛تخریب معدن در دریاچه نمک تاالب گاوخونی متوقف شود

دلواپسی های تمام نشدنی برای محیط زیست

انجمن دوستداران محیط زیســت ورزنه در کارزاری، خواهان 
توقف تخریــب و محصور کردن دریاچه نمک خــارا در تاالب 

گاوخونی توسط یک معدن شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، انجمن دوستداران محیط زیست ورزنه با راه اندازی 
کارزاری اینترنتی خواســتار توقف فوری تخریــب روزافزون دریاچه نمک 
تاالب بین المللی گاوخونــی معروف به دریاچه نمک خــارا و جلوگیری از 
بسته و محصور شــدن آن توســط معدن نمکی به همین نام در شهرستان 

جرقویه شدند.
در متن این کارزار اینترنتی که از سوم اسفندماه سال جاری آغاز شده خطاب 
به فرماندار شهرستان جرقویه آمده است: همانگونه که مستحضرید تاالب 
گاوخونی به عنوان موهبتی الهی منبعی از حیات و زیستگاهی منحصر به فرد 
با مناظری بکر، هزاران سال است که با زندگی و معاش مردم شرق اصفهان 
پیوندی ناگسستنی دارد. متاسفانه طی سال های گذشته با خشکاندن زاینده 
رود و عدم پرداخت حقابه تاالب، آسیب بسیار شدیدی به این زیست بوم و 

سالمت و اقتصاد مردم منطقه وارد شده است.
در ادامه آمده است: با توجه به شرایط وخیم محیط زیستی موجود، فعالیت 
معدن نمک خارا، توسط شکستن مداوم بستر سنگ نمک دریاچه، سبب 
تبخیر هرچه بیشتر اندک آب باقی مانده و سرعت بخشیدن بر نابودی تاالب 
شده است که این مســئله نتایج جبران ناپذیری را به همراه داشته و دارد از 
جمله فرونشست زمین که در اصفهان شواهد آن مشاهده شده و در صورت 

برداشت شورآبه ها تسریع می شود.

در متن نامه این کارزار خاطرنشان شده است: انتشار وسیع نمک بر کشتزارها 
و اراضی حاشیه تاالب، از بین رفتن رطوبت و چسبندگی ماسه ها درتپه های 
حاشیه دریاچه و حرکت ماسه ها به ســمت مناطق مسکونی و کشاورزی، 
گسترش ریزگردهای خطرناک خوابیده بر بستر تاالب و نابودی اندک حیات 
گیاهی و جانــوری باقی مانده؛ همچنین به لحــاظ اقتصادی، منافع مالی 
حاصل از فعالیت این معدن طی دهه های گذشته، نه تنها شامل حال مردم 
نشــده و فقط به گروه کوچک و خاصی اختصاص یافته، بلکه باعث زیان و 
ضرر مالی کشاورزان و فعاالن گردشگری و نیز پرداخت هزینه های سنگین 

درمانی شده است.
در ادامه آمده است: همچنین الزم اســت به مبحث مهم خام فروشی و از 
دست رفتن منابع و فرصت های شــغلی و اقتصادی منطقه به این واسطه 
نیز اشاره کنیم. از دیگر آسیب هایی که دست اندر کاران این معدن به چرخه 
اقتصادی منطقه وارد کرده اند، بستن هر گونه راه تردد گردشگران و حتی مردم 
بومی به بهانه های مختلف و در مقاطع متفاوت زمانی به ویژه در فصول پیک 

گردشگری بوده است.
مضاف بر این، محصور کردن و ادعای مالکیت این عرصه طبیعی که تحت 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد توسط شخص یا اشخاص 
هرگز مورد قبول عموم مردم، فعاالن محیط زیســت و گردشــگران منطقه 

نیست.
در این کارزار اضافه شده است: الزم است به این مهم اشاره کنیم که طبق مفاد 
کنوانسیون رامسر که تاالب گاوخونی از ســال ۱۳۵۴ در آن به ثبت رسیده، 

هرگونه بهره برداری در زیســت بوم تاالب ها که باعــث برهم خوردن چرخه 
حیات در آن شود، ممنوع اســت؛ بنابراین بر اســاس اصل پنجاهم قانون 
اساسی؛ »حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می  شود«، 
ما امضاکنندگان به دلیل وجود مشکالت و نگرانی های بسیار، خواستار توقف 
فعالیت این معدن و حفاظت بیشتر از زیست بوم تاالب گاوخونی بوده و نیز 
خواســتار وجود حق تردد عمومی و همیشگی برای کلیه مردم و گردشگران 

مانند تمامی عرصه های طبیعی دیگر کشور هستیم.
در ادامه تاکید شــده اســت: عدم توجه به حفظ و احیای تاالب گاوخونی و 
توسعه گردشگری به عنوان راهی جایگزین برای ایجاد اشتغال پایدار، هر روز 
بیش از پیش باعث افزایش آسیب های اقتصادی، بیکاری جوانان، معضالت 
زیست محیطی و گسترش انواع بیماری ها، نه تنها برای مردم حاشیه تاالب 
در شهرستان های جرقویه و ورزنه، بلکه برای کل استان و ایران و جهان است 
چون عالوه بر اینکه تاالب یک اثر طبیعی ملی و ثبت جهانی است، متعلق به 
جهانیان نیز هست و محروم کردن مردم در اســتفاده از چشم انداز طبیعی 
تاالب ظلم به همه مردم ایران است؛ همچنان که در صورت خشکاندن کامل 

آن تا شعاع ۴۰۰ کیلومتر مرکز ایران را در بر خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، این کارزار که از سوم اسفندماه سال جاری آغاز شده 
تا زمان انتشار این خبر به امضای ۳۸۷ نفر از دوستداران محیط زیست استان 

و کشور رسیده است.
گفتنی است؛ پرونده تخلفات گسترده معدن نمک جرقویه در تاالب گاوخونی 
در مراجع قضایی در حال پیگیری اســت. سال گذشــته علیرضا طاهری، 
فرمانده یگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره تخلفات این 
معدن به خبرنگار مهر گفته بود بزرگ ترین تخلف و زمین خواری اســتان 
اصفهان در محدوده تاالب گاوخونی و معدن نمک اتفــاق افتاده و بالغ بر ۲ 
هزار هکتار تخریب در محدوده تاالب برای برداشت نمک انجام شده است. به 
گفته وی، متخلف شرکتی است که مجوز برداشت نمک از معدن داشته اما 
به جاده سازی و پیشروی در محدوده معدن در مساحت ۲ هزار هکتار اقدام 

و این اراضی را تصرف کرده است.
سرهنگ طاهری با اشاره به اینکه این ۲ هزار هکتار بیش از مجوز صادر شده 
برای شرکت بوده اســت، تصریح کرد: این محدوده با توجه به اینکه منطقه 
تاالبی اســت عالوه بر اراضی منابع طبیعی جزو مناطق محیط زیست بود و 

سال گذشته از اقدامات غیرقانونی این شرکت جلوگیری کردیم.
با وجود این، براســاس آخرین پیگیری های خبرنگار مهر، شــکایت منابع 
طبیعی اســتان اصفهان از تخلفات معدن نمک جرقویه همچنان در مراجع 

قضایی در انتظار صدور رای است.

در حاشیه روز دوم 
آزمون کارشناسی 
ارشد در استان 

اصفهان
در روز دوم آزمون کارشناســی ارشد 
بیــش از ۳۱ هــزار نفر در اســتان 

اصفهان با هم رقابت کردند. 

عکس   خبر

رییس گروه میانساالن و سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آلودگی هوا در کاهش سالمت باروری مردان تاثیر دارد
رییس گروه میانساالن و سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: آلودگی هوا یکی از عوامل ناباروری مردان به شمار می رود و در کاهش 
سالمت باروری آنها تاثیر دارد.ناهید مرادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: برخی از عوامل خطرساز برای هورمون های مردانه در میان آالینده های هوا وجود دارد که 
می تواند سالمت باروری مردان را تهدید کند.وی با بیان اینکه عوامل مختلفی بر سالمت باروری مردان تاثیر دارد، اظهار داشت: از جمله آنها در شهرهای بزرگ و صنعتی 
مانند اصفهان، آلودگی هوا و مسائل شغلی در صنایع مختلف مانند شیمیایی و آالینده است.مرادی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار ۱۰ تا ۱۵ درصد از زوجین در کشور 
ما دچار مشکل ناباروری هستند، خاطرنشان کرد: مطالعات انجام شده نشان می دهد ۳۰ درصد از ناباروری زوجین به دلیل وجود مشکل در مردان، ۱۰ تا ۲۰ درصد 
بدلیل وجود مشکل همزمان و مشترک بین زن و مرد و باقی موارد مربوط به زنان است.وی با اشاره به اینکه ناباروری زوجین در سال های اخیر افزایش یافته است، 
تصریح کرد: با توجه به افزایش ناباروری زوجین و نقشی که مردان در آن دارند، می توان گفت که ناباروری مردان نیز به همان نسبت بیشتر شده است.وی با تاکید بر 
اهمیت سالمت باروری مردان گفت: اگر مردان بتوانند عوامل تاثیرگذار بر روی این موضوع را کنترل کنند گامی در جهت حفظ سالمت باروری خود برخواهند داشت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان 
بر ضرورت بهره گیــری از ظرفیت هــای جوانان در 
بخش های مدیریتــی و تصمیم ســازی اصفهان 
تاکید کرد.محمدرضا جان نثاری گفت: همه مدیران 
و مسئوالن کشــور باید بدانند که وقت آن رسیده تا 
امورات را به نســل جوان واگذار کنیم.وی ادامه داد: 
استفاده از نسل جوان شعار ما نیست؛ بلکه با انتخاب 
فرمانداران جوان برای استان قدم های بلندی را در 
این راستا برداشتیم و اکنون از انتخاب و رویکردمان 
خرسندیم.جان نثاری با تاکید بر ضرورت جوان گرایی 
در حوزه های مدیریتی و تصمیم گیری استان، عنوان 
کرد: بایســتی به نســل جوان اعتماد کنیم و به آنها 
میدان عمل دهیــم از این رو به ادارات کل اســتان 

ابالغ شود تا در سال ۱۴۰۲ همه مدیران کل »هیئت 
اندیشــه ورز جوان« برای خود اختصاص دهند.وی 
در خصوص ارائــه آموزش های کاربــردی پیش از 
ازدواج به جوانان، خاطرنشان کرد: با توجه به نیازی 
که در این حوزه احســاس می شود؛ استان اصفهان 
بــا ظرفیت های منحصربفــردی کــه دارد می تواند 
آموزش های به روز و کاربری را بــه جوانان ارائه دهد 
و برای کشــور الگو شــود.معاون سیاسی امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار اصفهان افزود: استاندار محترم 
نیز تاکید دارند تا امکانات استان در حوزه امور جوانان 
قرار بگیرد بنابراین همراهی مدیران کل دستگاه های 
اجرایی در این زمینه ضروری است.معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان با اشاره به 

اینکه سعی شده جلســات امور جوانان پویا و فعال 
برگزار شود، گفت: در ســتاد امور جوانان هدف این 
است که یک قدم به جلو برداریم و امورات را به جوانان 
بسپاریم.جان نثاری با بیان اینکه بایستی تالش شود 
سقف تسهیالت ازدواج جوانان در سال آینده افزایش 
یابد، خاطرنشان کرد: خیرین اســتان نیز به سوی 
ســاخت خانه هایی با متراژ پایین سوق داده شوند 
تا این واحدها به صورت رایــگان در بازه های زمانی 

مشخصی در اختیار زوجین قرار بگیرد.

معاون استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت جوان گرایی در حوزه های مدیریتی اصفهان

مدیرکل نظارت و هماهنگی وزارت ورزش مطرح کرد:

اصفهان؛ از استان های پیشرو در برگزاری ستادهای 
ساماندهی امور جوانان 

مدیرکل هماهنگی و نظارت بــر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از شناســایی ۱۰ هزار ســالن 
دولتی در کشور برای برگزاری جشن ازدواج در راســتای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر 
داد.روح ا...اسدی در پنجاه و ششمین 
نشست ستاد ســاماندهی امور جوانان 
استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس 
یکی از بندهای قانون تســهیل ازدواج 
جوانان، دســتگاه های دولتــی باید ۲۰ 
درصد از اماکن خود را در اختیار مراسم 
ازدواج جوانان قرار دهند که این موضوع 
با امضــای رییس جمهور به اســتان ها 
ابالغ شده است.وی با بیان اینکه نحوه 
اســتفاده از این ســالن ها بستگی به 
شرایط شهرستان های مختلف دارد، اظهار کرد: اســتفاده از سالن ها و اماکن دولتی برای برگزاری 
جشن ازدواج جوانان در پنج استان آغاز شده و امید است به زودی این اتفاق در اصفهان هم بیفتد.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش خاطرنشان کرد: اگر قانون تسهیل ازدواج 
جوانان در ۱۷ سال پیش اجرا شده بود، بسیاری از مشکالت امروز را در این زمینه نداشتیم؛ اما این 
موضوع روی زمین تا اینکه آیت ا... رییسی دستور احیای آن را صادر کردند.اسدی با اشاره به اینکه 
برخی از بندهای این قانون با مسائل مالی مواجه بود، اضافه کرد: به این منظور کمیته ساماندهی 
امور جوانان در استان ها و شهرستان ها تشکیل شــد و اکنون هر فعالیتی در زمینه ازدواج بر مبنای 
قانون در کمیته مربوطه پیگیری و رسیدگی می شود.وی با تاکید بر اینکه اساس کار دولت سیزدهم 
بر این است که در گام دوم انقالب از ظرفیت های مغفول مانده استفاده شود، گفت: در شورای عالی 
جوانان و ستادهای استانی و شهرستانی موضوعاتی مطرح می شود که پیش از آن کار نشده یا به 
نتیجه نرسیده بود.اسدی تصریح کرد: یکی از مشکالت اساسی ما این است که با وجود فعالیت های 
خوبی مانند اعطای برخی از مجوزها یا تسهیالتی که توسط دســتگاه های اجرایی انجام می شود، 
جامعه مخاطب ما از آنها اطالع ندارند.وی ادامه داد: برخی از جوانان به دلیل ناآگاهی از این موارد 
به سمت مهاجرت می روند و ســپس متوجه می شوند که چه فرصتی را از دســت داده اند و قصد 
دارند که به کشــور برگردند.این مقام وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه اجرایی 
به تنهایی توانایی حل مشــکالت جوانان را ندارد، گفت: ما باید با کمک، مشارکت و تغییر دیدگاه ها 
بتوانیم مسائل و مشکالت موجود را مدیریت و کنترل کنیم.اسدی همچنین تاکید کرد: باید صدای 
جوانان را به گوش مسئوالن برسانیم تا ببینیم کجای سیاستگذاری ها اشتباه بوده است، به عنوان 
مثال اگر تحصیل کرده بیکار داریم به منزله این است که سیاست ها در برخی از رشته ها اشتباه بوده 
و رشته هایی در برخی مناطق داریم که آینده چندانی برای آنها وجود ندارد و باید این مسائل برطرف 
شود.این مقام وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه شــاید در ورزش هم برخی سیاست ها اشتباه 
بوده است، خاطرنشان کرد: ما شاخص اشتباهی به نام ســرانه ورزشی ساخته ایم در حالی که در 
دنیا چنین چیزی وجود ندارد و برخی کشورها در مناطق بر اساس استعدادیابی که انجام می شود 
در این زمینه فعالیت و سرمایه گذاری می کنند.وی افزود: اماکن ورزشی را ساخته ایم؛ اما به دلیل 
اینکه نمی توانیم نگهداری کنیم به بخش خصوصی تحویل می دهیم و قیمت تمام شده ورزش برای 
جوانان باال می رود، این سیاست اشتباهی اســت که با گرفتن بازخورد از جوانان باید اصالح شود.
اسدی با بیان اینکه اصفهان از استان های پیشرو در برگزاری ســتادهای ساماندهی امور جوانان 
است، اظهار کرد: دولت سیزدهم برای انقالب کار می کند و جوان از ما توقع جناحی و حزبی ندارند 

بلکه می خواهند ببینند که کارآمدی ما برای انقالب چیست.

خبر روزبا مسئولان

مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری اصفهان 

خبر داد :

افزایش ساعت کار 
مراکز معاینه فنی 

اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل 
بار شهرداری اصفهان از افزایش ساعت 
فعالیــت مراکــز معاینه فنی شــهر در 

آخرین ماه سال خبر داد.
علــی عبداللهــی مدیرعامل ســازمان 
مدیریــت حمل ونقــل بار شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکه تمــام مراکز 
معاینه فنی موظف شــدند دست کم تا 
ساعت ۱۸ دائر باشند گفت: هشت مرکز 
معاینه فنی خودرو های سبک با ۱۲ خط 
مکانیزه در شهر اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۸ 

به شهروندان خدمات رسانی می کند.
او با اشــاره به افزایش میــزان مراجعه 
به مراکز معاینه فنی نســبت به ماه های 
گذشته افزود: با توجه به اینکه تعدادی 
از مراکــز در روز های تعطیــل نیز فعال 
است، شهروندان می توانند برای اطالع 
از ســاعات فعالیــت آن ها به نشــانی 
 http://isfahan.ir/hamlebar
مراجعــه کنند.مدیرعامــل ســازمان 
مدیریــت حمل ونقــل بار شــهرداری 
اصفهان تاکید کرد: هــم اکنون معاینه 
فنی وســایل نقلیه به صورت خودکار با 
دوربین های شــهری کنترل می شود و 
وســایل نقلیه ای که معاینه فنی ندارند، 
در صورت تردد، روزانــه ۵۲ هزار تومان 
للهی یادآور شد:  جریمه می شوند.عبدا
با توجه به بهره برداری از دو خط معاینه 
فنی موتورسیکلت در مراکز معاینه فنی 
شفق در ابتدای بزرگراه ذوب آهن و مرکز 
انجمن حمایت زندانیان در بلوار زینبیه، 
کوی امام خمینــی )ره( امــکان ارائه 
خدمات معاینه فنی موتورسیکلت های 
شــهروندان متقاضی هم فراهم شــده 

است.



جادوی رئال مختص لیگ قهرمانان است؛

اتهام مارکا به ژاوی: راننده اتوبوس!
عملکرد متفاوت بارسلونا برابر رئال مادرید توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

این شاید بدترین عملکردی بود که بارسلونا طی چندین سال اخیر در سانتیاگو برنابئو به نمایش 
گذاشته بود، اما با همین عملکرد موفق شد پیروزی بسیار مهمی را به دست آورد.

بارسا در دقیقه 26 این بازی به گل رسید و پس از آن کافی بود که ژاوی اتوبوسی را جلوی دروازه 
تیمش پارک کند تا مانع از باز شدن آن شود. بله، درست شنیدید! ژاوی از سیستم دفاع اتوبوسی 
استفاده کرد و توانســت پیروزی مهمی را در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری به دست 
آورد. حاال این باور که بارسا باید برای کسب پیروزی همیشــه عالی بازی کند دیگر یک واقعیت 
ابدی نیست.این تیم توانست به لطف نمایش قدرتمندانه رونالد آرائوخو و ژول کنده در خط دفاعی 
به خوبی از گلی که زده بود محافظت کند. وینیسیوس جونیور و کریم بنزما نتوانستند هیچ شکافی 
در خط دفاعی این تیم پیدا و از آن عبور کنند. البته که ادواردو کاماوینگا هم وضعیتی مشابه داشت.

رئال تمام تالشش را به کار گرفت و به هر شکل ممکن سعی کرد دروازه حریف را باز کند و وقتی 
آنسو فاتی مانع از گل شدن توپ فرانک کسیه شد، بسیاری از هواداران رئال خاطره کامبک برابر 

سیتی را به یاد آوردند، اما به نظر می رسد که جادو فقط مختص به لیگ قهرمانان است.
شاید رئال به حدی به کامبک هایش عالقه مند شده که این پیروزی را به بارسا تقدیم کرد تا فرصت 
بازگشتی دوباره را در دیدار برگشت داشته باشد، اما باید این موضوع را به یاد داشته باشد که اینجا 

کوپا دل ری است، نه لیگ قهرمانان!
آرائوخو و وینی نبرد درخشانی را به نمایش گذاشتند. این تقابل یکی از بهترین بازیکنان دنیا برابر 
یکی از بهترین مدافعان دنیا بود. کیفیت، تنش، درگیــری فیزیکی و تمام ویژگی های یک دوئل 

خوب در این تقابل وجود داشت و در نهایت این ستاره اروگوئه ای بود که برنده این رقابت شد.
بارسلونا درحالی با این پیروزی به خانه برگشــت که در تمامی جنبه های بازی از رئال ضعیف تر 
ظاهر شد. این چیزی نیست که ما به دیدن آن عادت داشته باشیم. خصوصا اگر بدانید که مالکیت 
توپ آن ها در این بازی تنها 35 درصد بود.آن ها حاال این فرصت را دارند که در دیدار برگشــت و با 
بهبود بازیکنان کلیدی شان مانند روبرت لواندوفسکی و پدری بار دیگر قدرت خودشان را در نوکمپ 
نشان دهند، اما شاید دیدار چهارشنبه شب تا سال ها در خاطر همه فوتبال دوستان بماند، دیداری 

که ژاوی در آن برای دفاع از تک گل تیمش رو به دفاعی اتوبوسی آورد!
 

ادعای »تباس«:

بارسلونا حق ندارد در تابستان 2023 بازیکن بخرد!
خاویر تباس، رییس اللیگا، مدعی شده که باشگاه بارسلونا اجازه خرید بازیکن در پنجره تابستانی 

2023 به دلیل نبود بودجه را ندارد.
مشکالت مالی بارسلونا طی چند سال گذشــته دردسرهای بسیاری را برای این باشگاه به همراه 
داشته و کار را برای مدیران سخت کرده است. خوان الپورتا پیش از این اعالم کرده بود که بارسا در 
شرایط بهتری است و قول داد که با کاهش 170 میلیون یورویی دستمزدها نیازی به فروش هیچ 
بازیکنی نخواهد بود. آن ها تابستان گذشته از اهرم های اقتصادی متعددی برای جذب بازیکنان 
مدنظر ژاوی مانند روبرت لواندوفســکی، رافینیا و ژول کنده اســتفاده کردند، اما حاال با معضل 
جدی تری برای پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی سال آینده روبه رو هســتند. تباس در نشست 
تجارت فوتبال در فایننشــال تایمز در این باره اظهار داشت: »بارسلونا در حال حاضر هیچ فضایی 
در بودجه مختص به خودش ندارد که بخواهد آن را در پنجره نقــل و انتقاالتی بعدی هزینه کند. 
آن ها رفتاری تردیدبرانگیز و نادرست داشــته اند که روی اللیگا تاثیر داشته و ما بر همین اساس 
اقدام خواهیم کرد. دســتور دادیم که آن ها از این به بعد حق به خدمت گرفتــن هیچ بازیکنی را 

نداشته باشند«. 

خبر  روز

باشگاه ها نباید جور تخلف بازیکن 
را بکشند؛

تاج: این قانون را گذاشتیم تا 
بازیکنان به خودشان بیایند!

رییس فدراسیون فوتبال گفت و گوی مفصلی 
را در جلسه با حزب مؤتلفه انجام داد.نشست 
هفتگی اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه 
اسالمی با حضور مهدی تاج، رییس و مهدی 
محمدنبی نایب رییس اول فدراسیون فوتبال 
و مشاور ورزشی وزیر ورزش و جوانان برگزار 
شــد.تاج در خصــوص عملکرد تیــم ملی و 
حواشــی به وجود آمده در جــام جهانی قطر 
گفت: تيم ملی فوتبال قسمتی از بدنه جامعه 
هر کشوری اســت که عملکرد آن می تواند در 
افزایش روحیه جامعه نقش بسزایی ایفا کند. 
اگر تيم ملی در هر مسابقه ای به ویژه میادین 
بين المللی، آسیایی، جهانی و المپیک پیروز 
شود، انرژی مثبت و شادی حاصل از آن در پیکر 
جامعه تزریق خواهد شد بر عکس شکست ها 
هم حال جامعه را بد می کند.وی در ادامه گفت: 
پس وظیفه تک تک بازیکنان تالش در جهت 
افتخار آفرینی برای کشور است. بدیهی است 
سیاست بازان همیشه دنبال فرصت هستند 
تا طعمه های خود را از ميان چهره های مطرح 
خصوصا ورزشــکاران انتخاب کنند به همین 
دلیل درگیر شدن بازیکنان در مسائل سیاسی 
می تواند آینده خود آنان را خراب کند. نکته مهم 
دیگر این که وقتی برخی از ورزشکاران درگیر و 
طعمه این سیاست بازان شوند، حرکاتی از خود 
نشان می دهند که خودشان نیز به آن کار اعتقاد 
ندارند و از عواقب  آن با خبر نیســتند!رییس 
فدراسیون فوتبال همچنین درباره قانون جدید 
کمیته انضباطی و اینکه گفته شده، جریمه های 
اعمال شده را خود بازیکن باید پرداخت کند، 
توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما دیدیم اگر قرار 
باشد جور تخلف بازیکن را باشگاه بکشد و هر 
دفعه آن ها جریمه شــوند نه تنها ورزشکار به 
خود نمی آید بلکه ممکن است ناهنجاری های 
بیشتری درســت کند بنابراین به این نتیجه 
رســیدیم که از این پس هر بازیکنی جریمه 
شد باید آن را شــخصا بپردازد، این امر باعث 
می شود تا ورزشــکاران به خود آیند و حواس 

شان باشد که تخلف نکنند .

فوتبال جهان

عکس خبر  

یک انتقال جذاب: 
آرات به سپاهان 

پیوست!
آرات حســینی، کودک نابغه 
ایرانی که استعداد او پیش از 
این مورد توجه بزرگان فوتبال 
جهان از جمله لیونل مســی 
قرار گرفته بود، از این پس در 
آکادمی فوتبال ســپاهان به 

فعالیت خواهد پرداخت.

افشاگری حسن روشن از تصمیم فدراسیون فوتبال: 

»تاج« گفت می ترسیم از آمریکا و انگلیس ۸ گل بخوریم!
پیشکسوت فوتبال ایران می گوید دلیل بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 کم گل خوردن مقابل آمریکا و انگلیس بوده است!

حسن روشن، مهاجم پیشین فوتبال ایران با انتقاد از شرایط انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی به ذکر خاطره ای در زمان علی دایی اشاره کرد.روشن گفت: آن 
زمان خودم به تلویزیون دعوت شدم. افشین قطبی با فدراسیون فوتبال قرارداد بسته بود. قرار بود در آن برنامه راجع به قطبی صحبت کنم. یکی از دوستان خوبم 
گفت قطبی قراردادی امضا نکرده است.وی افزود: به تهیه کننده برنامه گفتم آقای قطبی انتخاب نشده است. او شماره تلفن رییس وقت فدراسیون را گرفت و 

با او صحبت کردم که گفت قطبی سرمربی تیم ملی شده ؛ اما اخبار ساعت 2 ظهر خبر داد که علی دایی سرمربی شده است!
مهاجم پیشین تیم ملی ایران که با برنامه تلویزیونی »ورزشگاه« صحبت می کرد، ادامه داد: آخرین چیزی که خیلی به آن خندیدم آوردن دوباره کی روش بود. 
یک روز به مهدی تاج رییس فدراسیون گفتم کی روش را نیاور چون کاری نکرده است. تاج گفت »می ترسیم از انگلیس و آمریکا هفت هشت گل بخوریم. او را 

آوردیم تا کمتر گل بخوریم. «روشن خاطرنشان کرد: با این تشکیالت هرکدام از بچه های ما ،مربی داخلی، به تیم ملی بیاید می سوزد.

محمد ســیانکی می گوید بهتر بود مسئولین هیئت 
فوتبال اســتان تهران بــرای همدردی بــا خانواده 
نوبخت به مراسم او می آمدند.اتفاقی تلخ در تیم رده 
نوجوانان احسان ری اتفاق افتاد که فضای فوتبال را 
تحت تاثیر قرار داد. علی نوبخت، بازیکن این تیم در 
اثر برخورد با مهاجم حریف ضربه مغزی شــد و دار 
فانی را وداع گفت. محمد ســیانکی، سرمربی تیم 
احسان ری گفت: کسانی را به عنوان دوست، همکار و 
شاگرد انتخاب می کنم که از آن ها چیزی یاد بگیرم و 
علی نوبخت هم از این بازیکنان بود. او هفده سالش 
بود ولــی می توانید از تــک تــک هم تیمی هایش 
بپرســید و اگر کســی یک بی ادبی از علی دیده من 

حرفی برای گفتن نــدارم.وی ادامه داد: او اهل آمل 
بود و با هزار آرزو به کالنشهر بی در و پیکر تهران آمد که 
یک سراب فریبنده شده است. خوشحالم که باشگاه 
احســان ری امکانات اولیه را بــرای بچه ها فراهم 
می کند. جاهایی دیدم بچه هایی که از شهرســتان 
آمدند در پــارک خوابیدند که فردا تســت یک تیم 
را بدهند.ســیانکی در پایــان راجع بــه عدم حضور 
مسئولین هیئت فوتبال استان و برگزاری بازی این 
هفته تیمش گفت: پنجشــنبه هفته گذشــته روی 
همین دروازه این عارضه مغزی برایش پیش آمد و 
سطح هشــیاری اش پایین آمد و بعد از ۴۸ ساعت 
هشیاری باال نیامد و روز سوم ریه هایش آسیب دید 

و روز چهــارم دکترها به من گفتند امیدی نیســت؛ 
خانواده و بازیکنان نمی دانستند. من از هیئت فوتبال 
خواهش کردم بازی های این هفته تعویق بیفتد و ما 
در هفته گذشته تمرینی نداشــتیم و بچه ها عصبی 
بودند. در این فشار بازی برگزار شد. شاید اگر مراسم 
پخش مستقیم بود مسئولین هیئت فوتبال حضور 

پیدا می کردند.

پیام »سیانکی« به فوتبالیست های نوجوان؛ تهران یک سراب است!
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خانه »امیر عابدزاده« در آتش سوخت!

منزل مسکونی گلر ایرانی پونفرادینا، طعمه حریق و غیرقابل سکونت شد.
یکی از سایت های اسپانیایی در خبری شوکه کننده، آتش ســوزی منزل امیر عابدزاده را پوشش 
داده است!»دیاریو د لئون« اسپانیا در مطلبی از جزئیات آتش سوزی در منزل امیر عابدزاده، لژیونر 
فوتبال کشورمان در اسپانیا و غیرقابل سکونت شدن منزلش خبر داد که در ادامه می خوانید:»امیر 
به دلیل آتش سوزی بی خانمان شد. تمام خانه نسوخت، اما سقف طعمه حریق شد. این موضوع 
توسط آتش نشانی از طریق یک بیانیه مطبوعاتی اعالم شد که در آن از کار انجام شده در سان میگل 
د آرگانزا، ایستگاه بسیار نزدیک به کاکابلوس گزارش داد. در ساعت 11:00 شب یکی از ساکنان سان 
میگل د آرگانزا به سرویس خدمات آتش نشانی پونفرادا درباره شروع آتش سوزی که از یک دودکش 
سرچشمه می گیرد و به نظر می رسد در حال گسترش به پشت بام است، هشدار داد. خدمه متشکل 
از چهار آتش نشان و دو خودروی پمپاژ، یک پرســتار و یک ماشین سبک به محل حرکت کردند و 
متوجه آتش سوزی کامال توسعه یافته در طبقه پایین خانه شدند و با وجود اینکه غیر قابل کنترل به 

نظر می رسید، تا نابود کردن آن به طور کامل، خوشبختانه آسیب جانی ای در پی نداشت.
تنها تا طبقه پایین تا حدی تحت تاثیر دود، آب و بقایای زغالی که از طبقه اول سقوط کرده بود، قرار 
گرفت. کار بررسی و خاموشی کامل تا ســاعت 02:55 صبح زمان برد و کار آتش نشانان در ساعت 
03:10 به پایان رسید.ظاهرا امیر خودش با آتش نشان ها تماس گرفته بود و همسایه ها نیز پیش از 

حضور آتش نشان ها شروع به اطفای کار کردند تا آتش نشان ها رسیدند.«
 

اطالعیه نسف قرشی: »آمانوف« بازیکن آزاد بود
باشگاه نسف قرشی با صدور اطالعیه ای در کانال تلگرامی خود، درباره جذب آمانوف توضیحاتی داد.

عزیزبک آمانوف، بازیکن سابق استقالل در شرایطی به نسف قرشی پیوست که آبی پوشان نسبت 
به نحوه جدایی او معترض هستند. در بیانیه هایی که از سوی این باشگاه منتشر شده، اعالم شد که 

استقالل از این بازیکن شکایت خواهد کرد.
باشگاه نسف قرشی با صدور اطالعیه ای در کانال رسمی خود در تلگرام، مدعی شد که آمانوف بازیکن 
آزاد بوده اســت. در متن این بیانیه که جذب بازیکن سابق استقالل را به صورت رسمی اعالم کرده، 
آمده است: عزیزبک، مهاجم 25 ســاله که با گل هایش دل هواداران فوتبال ازبکستان را به دست 

آورده، به عضویت »اژدها« درآمد.
عزیز آمانوف که فصل گذشته برای تیم ایرانی »اســتقالل« بازی می کرد، در پایان فصل به بازیکن 
آزاد تبدیل شد. خوشحالیم که عزیز با وجود پیشنهادات زیاد از سایر باشگاه ها، تیم ما را انتخاب کرد.

چندی پیش باشگاه نســف قرشــی برای دریافت ITC این بازیکن نامه ای را به باشگاه استقالل 
ارسال کرد که این درخواست از سوی آبی ها رد شد. حاال باید دید رای دادگاه درخصوص این پرونده 

چه خواهد بود.
 

پرسپولیس تعهد داد
به دلیل بدهی باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ کارت بازی مهاجم جدید این تیم صادر نمی شد.

لئاندرو پریرا، مهاجم برزیلی تیم پرسپولیس بعد از پیوستن به این تیم چند بازی برای سرخ پوشان 
به میدان رفته؛ اما تاکنون موفق به گلزنی برای سرخ پوشان نشده است.

نکته جالــب توجه در خصوص این بازیکن این اســت که ســازمان لیگ به دلیل بدهی باشــگاه 
پرسپولیس به آنها حاضر به صدور کارت بازی این بازیکن نبود و پرسپولیسی ها با تعهد موفق شدند 
کارت بازی این بازیکن را از ســازمان لیگ دریافت کنند.گفته می شود، باشگاه پرسپولیس بدهی 
یک و نیم میلیارد تومانی به سازمان لیگ دارد و به همین خاطر ســازمان لیگ کارت بازی پریرا را 
صادر نمی کرد ؛اما با تعهدی که مسئوالن این باشــگاه برای پرداخت این بدهی دادند، موفق شدند 

کارت بازی بازیکن برزیلی خود را دریافت کنند.

زشد رحاشیه ور

دالیل حمله به فروشگاه همسر »مسی«:

   از مافیا تا سیاست!

حمله مسلحانه به فروشــگاه خانوادگی آنتونال روکوزو، همسر لیونل 
مسی، توجه بسیاری از رسانه ها و فوتبال دوستان را به دلیل این اتفاق 

جلب کرده است.
به گزارش »ورزش سه«، حمله به فروشگاه خانوادگی آنتونال روکوزو 
باعث شده که گمانه زنی های بســیاری درباره علت این اتفاق صورت 

بگیرد. 
افراد مســلحی که به فروشــگاه متعلق به خانواده آنتونال حمله کرده 
بودند، 1۴ گلوله به شیشــه های این فروشگاه شلیک کردند و بعد هم 

پیامی برای مسی ارسال کردند که منتظر او هستند. 
با این حال، بســیاری معتقدند که این اقدام ممکن اســت توســط 
افرادی از مافیای چین انجام شده باشد که از سال گذشته تا به حال در 
روساریو ساکن هستند. آن ها در طول این مدت بارها به فروشگاه های 
مختلفی رفته و خواهان دریافت رشــوه ماهانه شدند تا کاری با آن ها 
نداشته باشند. فقط در یک ماه گذشته 10 مورد شکایت مربوط به چنین 

اقداماتی از سوی مافیای چینی به دست مقامات نظامی شهر روساریو 
رسید که شباهت بسیاری با اتفاقی که برای خانواده همسر این ستاره 

آرژانتینی رخ داده داشت. 
تئوری دیگری که در این باره مطرح شــده مربوط به تغییر رفتار پابلو 
خاوکین، شهردار روساریو، با افرادی است که قاچاق مواد مخدر را در 

شهر روساریو برعهده دارند. 
گفته می شود که او تصمیم گرفت دست مافیای این زمینه را از شهرش 
کوتاه کند و همین باعث عصبانیت شدید آن ها شده و تصمیم گرفته اند 
که اعتراض شان را به این صورت ابراز کنند تا او را تحت فشار قرار دهند. 
البته که تئوری دیگری هم وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت و 
مربوط به سیاست های داخلی این ایالت است. خاوکین امیدوار است 
که زودتر به مقام فرمانداری برسد و حاال پیامی که برای او ارسال شده 
این است که وقتی نمی توانی شهری را مدیریت کنی، پس در مدیریت 

ایالت به مشکل جدی خواهی خورد. 

عده دیگری نیز معتقد هســتند که ممکن اســت این موضوع مربوط 
به اظهارنظر اخیر ســرخیو آگوئرو باشــد که گفت مسی دوست دارد 
فوتبالش را در نیولز به پایان برساند. مافیا می داند که چنین اتفاقاتی 
مانع از حضور او در شــهری که دوست دارد می شــود و بازگشت او را 

ممنوع می کند. 
اما شــاید جدی ترین تئوری مطرح شــده در این زمینه این باشد که 
گروه های رقیب مافیای مواد مخدر روســاریو تصمیم گرفتند این کار 
را انجام دهند تا توجه تمام دنیــا را به این موضوع جلب کنند. آن ها به 
خوبی می دانند که وقتی تمام دنیا روی چنین خبری و اتفاقات پشت 
صحنه آن تمرکز کند، کار مافیای این شهر بســیار سخت خواهد شد 
و شاید دلیل این که تصمیم گرفتند به فروشگاه همسر محبوب ترین 
فوتبالیست حال حاضر دنیای فوتبال حمله کنند همین بوده که مانع از 
پیشرفت بیش از حد رقیب شان زیر نگاه کنجکاو رسانه هایی از تمامی 

کشورها شوند.

فقط در یک ماه گذشته 10 مورد شکایت مربوط به 
چنین اقداماتی از سوی مافیای چینی به دست 
مقامات نظامی شهر روساریو رسید که شباهت 
بسیاری با اتفاقی که برای خانواده همسر این ستاره 

آرژانتینی رخ داده داشت
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نوروز رنگی در نصف جهان

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به رنگ آمیزی نرده ها 
و جداول این کالن شــهر در آســتانه نوروز ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر عالوه بر نیروهای شهرداری 

اصفهان، روزانه ۷۵۰ نفر از سوی انجمن 
حمایت زندانیان مشغول رنگ آمیزی 
سطح شهر اصفهان هستند تا لباس نو 
بر تن شهر کنند.رامین میرعسگری در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به 
رنگ آمیزی نرده ها و جداول سطح شهر 
اصفهان در آستانه بهار اظهار کرد: از آذر 
امسال جلسات خرید رنگ و هماهنگی 
با انجمن حمایت از زندانیان برگزار شد 
و صورت جلســات اجرای رنگ آمیزی 

سطح شهر نوشته شد و پس از انجام فرآیند مناقصه رنگ، ۴۳۰ تن رنگ برای رنگ آمیزی سطح 
شهر خریداری شد.وی با اشاره به انجام صورت جلسات با انجمن حمایت از زندانیان افزود: در 
حال حاضر روزانه ۷۵۰ نفر از سوی انجمن حمایت از زندانیان مشغول رنگ آمیزی در سطح شهر 
اصفهان هستند.رئیس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
قرارداد این همکاری با انجمــن حمایت از زندانیان برای رنگ آمیزی این کالن شــهر بالغ بر پنج 
میلیارد تومان در حوزه اجرا بسته شده اســت.وی ادامه داد: نتیجه این قرارداد، رنگ آمیزی یک 
میلیون و ۴۰۶ هزار متر جدول و ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع نرده است که این موارد غیر از المان ها 
و وسایل بازی در ســطح پارک ها و موانع رنگ آمیزی شده در سطح شــهر است.میرعسگری با 
بیان اینکه نیروهای شــهرداری نیز المان های ترافیکی، موانع و تابلوهای ترافیکی و موانع داخل 
پیاده روها همچنین ایستگاه های اتوبوس را رنگ آمیزی می کنند، خاطرنشان کرد: رنگ آمیزی 
تمام این موارد از پانزدهم بهمن آغاز شده است و پس از آن نرده های اتوبان ها و جداکننده های 
فضای سبز رنگ آمیزی شد و در حال حاضر نرده های داخل فضای سبز و جداول آغاز شده است.

رییس اداره هماهنگی و نظارت خدمات شهری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در تمام مناطق 
پانزده گانه شــهرداری این کالن شــهر اکیپ های رنگ آمیزی در حال فعالیت هستند تا لباس نو 

بر تن شهر کنند.
 

آغاز اجرای طرح خانه تکانی محله به محله در منطقه ۱۰ 
اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: در آستانه فرارسیدن سال نو، این منطقه برای نخستین بار 
طرح خانه تکانی محله به محله را آغاز کرده است.به گزارش ایمنا، داوود بحیرایی اظهار کرد: طرح 
خانه تکانی محله به محله شامل نظافت معابر و کوچه ها، پاکسازی و شست وشوی جداول و معابر 

و پاکسازی دیوارهای منازل و اماکن عمومی از پوسترهای تبلیغاتی است.
وی افزود: حضور کارکنان شهرداری در منازل شهروندان و اهدای گل و هدیه به آن ها، همچنین 
تکریم مغازه داران به ویژه پیرایشگران و آرایشــگران از دیگر برنامه های طرح خانه تکانی محله به 
محله است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان انقالب 
اسالمی تصریح کرد: حضور در منازل خانواده های شــهیدان و اهدای گل نیز از دیگر برنامه های 
این طرح است.وی خاطرنشان کرد: طرح خانه تکانی محله به محله که از هفتم اسفند آغاز شده 
است تا بیستم همین ماه در منطقه ۱۰ اصفهان ادامه خواهد داشت.بحیرایی افزود: در این طرح به 
منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر در محله ها از خانواده های معظم شهدا با اهدای 

گل تجلیل می شود.

با مسئولان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

تدارک مدیریت شهری برای میزبانی از رمضان و نوروز

شهردار اصفهان با اشــاره به رونمایی از ۸۱ دســتگاه اتوبوس جدید 
شهری گفت: هفته گذشته از ۸۱ دستگاه اتوبوس جدید با اعتبار ۳,۵۰۰ 
میلیارد ریال )با مشــارکت دولت( رونمایی و به نــاوگان حمل ونقل 
عمومی شهر افزوده شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم زاده در 
برنامه رادیویی »سالم اصفهان« ضمن تبریک میالد حضرت علی اکبر 
)ع(، با اشاره به دوازدهمین برنامه از سلسله افتتاحیه های پروژه های 
شــهری در قالب »به احترام مردم اصفهان« در هفته گذشته توسط 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: هفته گذشته نخســتین مرکز مکانیزه 
معاینه فنی موتورسیکلت و خودروهای سبک در منطقه ۱۴ در محدوده 
خیابان زینبیه با همــکاری انجمن حمایت از زندانیان و پشــتیبانی 

شهرداری اصفهان افتتاح شد.
وی افزود: با راه اندازی این مرکز معاینه فنی که برای نخســتین بار در 
کشور ایجاد می شود، راکبان موتورســیکلت موظف هستند همچون 
خودروها بــرای دریافــت معاینه فنی به ایــن مرکز مراجعــه کنند.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: این مرکز ظرفیت معاینه فنی ۲۶ هزار 
موتورسیکلت در سال را دارد که بی شک به پاالیش هوای شهر اصفهان 

کمک خواهد کرد.
وی با اشــاره به رونمایی از ۸۱ دســتگاه اتوبوس جدید شهری گفت: 
هفته گذشــته از ۸۱ دســتگاه اتوبوس جدید با اعتبار ۳,۵۰۰ میلیارد 

ریال )با مشــارکت دولت( رونمایی و به نــاوگان حمل ونقل عمومی 
شهر افزوده شد.قاسم زاده با اشــاره به تالش مدیریت شهری برای 
رفع دغدغه نخســت شــهروندان اصفهان در زمینه تجهیــز و تکمیل 
ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر خاطرنشــان کرد: در این راستا طی 
یک سال ونیم گذشته ۱۸۵ دســتگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل ونقل 

شهری شده است.
وی با اشــاره به افتتاح پروژه اتصال بزرگراه معلم بــه بلوار فرزانگان 
به صورت مشترک توســط مناطق هفت و ۱۲ شهرداری ادامه داد: در 
ورودی شمال شــهر اصفهان با حوادث و تصادفات متعددی به دالیل 
مختلف مانند شــیب بد و کم بودن عرض معبر روبه رو بودیم، بر این 
اساس پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان با اعتبار ۵۵ میلیارد 
تومان به منظور تسهیل در ترددهای شــهروندان و مسافران نوروزی 

انجام شد.
شــهردار اصفهان اضافه کرد: اجرای پروژه در کاهش ترافیک ورودی 
شهر و هدایت بهتر و آسان تر مسافران نوروزی به سمت کمپ اسکان 
باغ فدک تأثیر بسزایی دارد.وی خاطرنشان کرد: این روزها مدیریت 
شهری درگیر آماده شدن شهر برای ورود به ماه مبارک رمضان و سال 
نوی شمسی اســت که به زودی در این رابطه با شــهروندان اصفهان 

صحبت خواهیم کرد.

خبر روز 

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:

پایانه های مسافربری شهر اصفهان آماده استقبال از 
مسافران نوروزی است

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهــان گفت: پایانه های مســافربری 
اصفهان در راستای اســتقبال و بدرقه مســافران در فضایی آرام و امن، آماده میزبانی از مسافران 
نــوروزی می شــود.به گــزارش ایمنا، 
ابوالفضــل توکلی با اشــاره بــه طرح 
اســتقبال از نــوروز ١۴٠٢ اظهــار کرد: 
به منظور اســتقبال و بدرقه مســافران 
در فضایی آرام و امن، ســتاد ویژه ایام 
نــوروز از ســوی ســازمان پایانه های 
مســافربری شهرداری تشــکیل شده 
اســت.وی افزود: در تالش هستیم با 
برگزاری جلسات و به کارگیری مشاور 
و ناظــران در جهــت نظــارت HSE و 
کنترل کیفیت و بهداشــت عرضه مواد غذایی ارائه شــده در پایانه ها، همچنین تشــکیل کارگروه 
فرهنگــی و اجتماعی با همــکاری زیرمجموعــه معاونت فرهنگــی اجتماعی، ورزشــی و مناطق 
شــهرداری اصفهان برای هماهنگی برنامه های ویــژه تفریحی و فرهنگی، آرامــش خاطر را برای 
مســافران نوروزی به ارمغان آوریم.مدیرعامل سازمان پایانه های مســافربری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری جشــن نوروزی، موســیقی ســنتی اصفهان، 
برگزاری نمایشــگاه های هنر دستی، اصفهان شناســی، اســتقرار کانتر معرفی مکان های رفاهی 
و تفریحی شــهرداری اصفهان همچون شــرکت ســیاحتی ســپاهان، مجموعه فرهنگی مذهبی 
تخت فــوالد و مجموعه های تفریحی ناژوان و اســتقرار ایســتگاه گردشــگری بــرای جابه جایی 
مســافران و گردشــگران با اســتفاده از اتوبوس برای بازدید از اماکن تاریخی از جمله برنامه های 
این ســازمان برای نوروز ۱۴۰۲ اســت.وی خاطرنشــان کرد: آراســتگی و زیبایی منظر پایانه ها، 
آماده سازی استراحتگاه رانندگان زن در هتل پایانه صفه و اســتراحتگاه رانندگان آقا در پایانه کاوه 
و صفه، اقدامات عمرانی، مرمت و زیباســازی نمازخانه ها، گلخانه، بازســازی فاز نخســت و دوم 
 سرویس های بهداشتی پایانه کاوه، برپایی سفره های هفت سین از دیگر اقدامات این سازمان برای 

نوروز است.
توکلی اظهار کرد: بهبود کیفی فضای ســبز با کاشــت بیش از ۱۱ هزار گل فصلی و دائم، رنگ آمیزی 
جداول، نرده ها و مبلمان شهری به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و خط کشی ترافیکی پایانه ها از دیگر 

اقدامات این سازمان برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی است.

 اعزام دانش آموز زیارت اولی اصفهانی به مشهد مقدس
۴۶۰ دانش آموز از سراسر استان اصفهان اولین بار راهی مشــهد الرضا شدند.اکبر رحمتی، رییس 
سازمان دانش آموزی اســتان اصفهان با اشــاره به اجرای طرح اعزام دانش آموزان زیارت اولی از 
اصفهان به مشــهد مقدس گفت: روز جمعه ۴۶۰ دانش آموز از سراسر استان اولین بار برای زیارت 
امام رضا علیه السالم با اتوبوس به مشهد مقدس مشرف شدند.وی افزود: سفر این زائران نوجوان 

دوره اول متوسطه تا ۱۷ اسفند ادامه دارد.
رییس سازمان دانش آموزی استان اصفهان با بیان اینکه این اردوی فرهنگی و معرفتی برای این 
دســته از نوجوانان حائز اهمیت اســت، اضافه کرد: در این اردو عالوه بر زیارت و تفریح برنامه های 
فرهنگی و ورزشی نیز پیش بینی شده است.به گفته رحمتی، خیران در برگزاری چنین اردو هایی با 

مسئوالن مدارس همکاری می کنند و این موضوع در کاهش هزینه های اردو موثر است.

جشن فرشته ها در اصفهان برگزار می شوداخبار
در آستانه نیمه  شعبان، جشن تکلیف دانش آموزان دختر با عنوان »جشن فرشــته ها« با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی و اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان برگزار می شود.به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسالمی، در آســتانه سالروز میالد باسعادت حضرت مهدی موعود )عج( و به 
ابتکار اداره کل تبلیغات اسالمی و همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان، جشن تکلیف دانش آموزان دختر به صورت متمرکز با حضور ۱۰۰۰ نفر از فرشته های 
اصفهانی برگزار می شود.این آیین روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه در نمازخانه دانشگاه آزاد اسالمی خوراســگان و با حضور و سخنرانی آیت ا... سیدابوالحسن 
مهدوی، نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.اجرای سرود و نماهنگ، جنگ شادی، بیان مباحث اعتقادی با شیوه های جذاب، 

برگزاری مسابقه و اهدای هدیه ازجمله برنامه های این رویداد فرهنگی مذهبی است.

 مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری 
شهرداری خبر داد:

برگزاری تور فناوری و 
بازدید از کارخانه تولیدی 

صفه اصفهان
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری شهرداری 
اصفهان از برگــزاری تور فنــاوری و بازدید از 
کارخانه تولیدی صفه وابسته به سازمان عمران 
خبر داد و گفت: تورهای فناوری از موثرترین 
برنامه ها در راستای توسعه فناوری محسوب 
می شــود که اهدافــی از جمله شناســایی 
توانمندی های فناورانه داخلی را دنبال می کند.

به گــزارش ایمنــا، مرتضی نصوحــی اظهار 
کرد: تور فناوری و بازدیــد از کارخانه تولیدی 
صفه وابســته به ســازمان عمران شهرداری 
با مشــارکت ارکان زیســت بوم کارآفرینی و 
فناوری با هدف ایجاد انگیــزه برای فناوران و 
نخبگان برای ورود به حوزه های دانش بنیان 
برنامه ریزی شده اســت.وی افزود: تورهای 
فناوری از مؤثرترین برنامه ها در راستای توسعه 
فناوری محسوب می شود که اهدافی همچون 
شناســایی توانمندی هــای فناورانه داخلی، 
بررســی زمینه های عرضه و تقاضای فناوری 
و تکمیل دانش فنی را دنبــال می کند.مدیر 
پژوهش، خالقیت و فناوری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در این رویداد برای نخستین بار 
به منظور حــذف خودروی تک سرنشــین و 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، 
شرکت کنندگان باید از طریق اپلیکیشن هیرا 
ثبت نام کنند تا با تجمیــع و هماهنگی افراد 
با مقصد و مســیر، مبدأ و مسیر یا تنها مسیر 
مشترک به محل کارخانه تولیدی صفه حرکت 
کنند.وی گفت: اســتارت آپ هیرا، به عنوان 
استارت آپ حوزه کارپولینگ، پس از مطالعات 
تخصصی فراوان و بررســی مدل های اجرای 
هم پیمایی در سرتاسر جهان، اپلیکیشن هیرا 
را بر اساس تجارب و دانش جهانی و متناسب 
با نیازها و فرهنگ جامعه ایرانی طراحی کرده 
است و برای اجرای هم پیمایی در ایران تالش 
می کند تا بتواند به رغم مصائب و مشــکالتی 
که برای اســتارت آپی در حــوزه کارپولینگ و 

هم پیمایی می تواند وجود داشته باشد.

برپایی نمایشگاه 
»گوهر آفرینش« 
در نگارخانه صفوی

به مناســبت هشــتم مارس 
»روز جهانی زن« نمایشگاهی 
با عنوان »گوهر آفرینش« در 

نگارخانه صفوی برپا شد.

عکس خبر

رییس اداره مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: دو برنامه »صبح امید« و »گنبدهای 
فیروزه ای« ویژه عید نیمه شعبان، تعطیالت نوروز و 
ماه مبارک رمضان طراحی شده است.مریم امینی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با گرامیداشــت اعیاد 
شعبانیه اظهار کرد: این اداره دو ویژه برنامه »صبح 
امید« و »گنبدهای فیروزه ای« را در ماه های پیش 
رو در دســت اجرا و اقدام دارد.وی خاطرنشــان 
کــرد: نوزدهمین مرحله برنامه صبــح امید در ماه 
شعبان ســال جاری و به مناسبت عید بزرگ نیمه 
شــعبان، برنامه ای با هدف حمایــت از برنامه ها 
و جشن های تشــکل های مردمی شــهر اصفهان 
طراحی شــده اســت.رییس اداره مشارکت های 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: موضوع 
مورد حمایت ایــن برنامه، برپایی ایســتگاه های 
فرهنگی و برگزاری جشــن متناســب با ایام نیمه 
شــعبان در مناطق پانزده گانه شهرداری کالن شهر 

اصفهان است.
وی با اشاره به تاکید این طرح بر آذین بندی مراکز 
فرهنگی سطح شهر اظهار کرد: برپایی جشن های 
محله محور همزمان با روز عید نیمه شعبان و میالد 
حضرت حجت )عج( در این رویداد با هدف شادی 

و نشاط اجتماعی دنبال می شود.
امینی ادامــه داد: متقاضیان و متولیــان مراکز و 
کانون هــای فرهنگی تــا دهم اســفندماه جاری 
فرصت دارند بــا مراجعــه به معاونــت فرهنگی 
شهرداری های مناطق پانزده گانه شهرداری ضمن 
تکمیل فرم ثبت نــام، از حمایت های شــهرداری 

به مناســبت ایــن ایام مبــارک بهره مند شــوند.
وی در ادامه به طــرح دیگر اداره مشــارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهــان در روزهــای پایانی 
ســال، تعطیالت عید نوروز و مــاه مبارک رمضان 
اشــاره کرد و گفت: طرح »گنبدهای فیروزه ای به 
اســتقبال نوروز و ماه خدا« ویژه مساجدی است 
که در محل تردد مســافران و گردشگران نوروزی 
 واقع هســتند و می توانند به گردشگران خدماتی 

ارائه دهند.

شعبان، نوروز و رمضان با طرح های »صبح امید« و 
»گنبدهای فیروزه ای« در اصفهان

 برگزاری رویداد معنوی 
»جانم سالم« در تخت فوالد

مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی 
مذهبی تخت فوالد از برگزاری رویداد معنوی »جانم سالم« 
با محور زیارت و معرفی شــخصیت های مهدوی و تشرف 
یافتگان خدمت امام زمان )عج( خبــر داد.هادی نظری 
به ایســنا گفت: این رویداد معنوی هم زمان با فرارسیدن 
ایام والدت حضرت ولی عصر)عج( و با هدف نکوداشــت 
و زیارت شــخصیت های گران قــدر آرمیــده در مجموعه 
تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد که خدمت امام عصر 
تشرف یاب شــدند یا در موضوع انتظار صاحب اثر هستند 
و همچنین روایــت قصه های مرتبط با امــام زمان برگزار 
خواهد شــد.وی افزود: از برنامه های این رویداد معنوی 
می توان به احواالت تشــرف یافتگانی مانند میرزا حسین 
کشیکچی، شیخ مرتضی ریزی، اذن کتاب مکیال المکارم 
سادات احمدآبادی، اســتغاثه حاج آقا رضا هرندی، قصه 
شهید ردانی پور و زیارت و معرفی آیت ا...ناصری اشاره کرد.
مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی 
مذهبی تخت فوالد همچنین با اشاره به گنجواره هایی که 
پیش از این در مجموعه تاریخــی فرهنگی مذهبی تخت 
فوالد برگزارشده است، اضافه کرد: این گنجواره ها به بهانه ها 
و مناسبت های مختلف برگزار و مورد استقبال گردشگران 
و زائران قرارگرفته اســت که گنجواره اول با عنوان »آب و 
آیین« با رویکرد آشنایی با ســازه ها و عناصر مرتبط با آب 
برگزار شد، دومین گنجواره با نام »طاق بهشت« و به موضوع 
گنبدهای تخت فوالد اختصاص داشت و شرکت کنندگان از 
تکایای بابا رکن الدین، خوانساری، بیدآباد، خاتون آبادی و 
سیدالعراقین بازدید کردند، گنجواره سوم با محور »آشنایی 
با زنان مشــهور در تخت فــوالد« برگزار شــد و چهارمین 
گنجواره با عنوان »نقش جان« نیز به موضوع »آشنایی با 
موثرین و شهدای انقالب اسالمی آرمیده در تخت فوالد« 
مرتبط شد.نظری خاطرنشان کرد: تورهای تخصصی تخت 
فوالد در قالب گنجواره در راستای برجسته سازی و معرفی 
ظرفیت های زیارتی، معنوی، هنری و گردشــگری تخت 
فوالد در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.او با بیان اینکه 
رویداد معنوی »جانم سالم« ۱۶ اسفندماه هم زمان با شب 
میالد حضرت ولی عصر)عج( برگزار می شود، اضافه کرد: 
عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این رویداد می توانند 

با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس بگیرند.
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آبفای اســتان اصفهان در چهارمین اجالس اســتانی نماز با عنوان »نماز، 
ادارات، مدرســه، دانشــگاه، خانواده و معلمان آینده« در دانشــگاه آزاد 
نجف آباد، عنوان »شایســته تقدیر ویژه« دریافت کــرد.در این برنامه که 
با حضور اســتاندار، امام جمعه نجف آباد، مدیران دستگاه های اجرایی و 
جمعی از دانش جویان برگزار شد، در لوحی با امضای سید رضا مرتضوی، 
اســتاندار اصفهان، از اهتمام و تالش های حســین اکبریان، مدیرعامل 

آبفای اســتان اصفهان در امر توســعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تقدیر و 
تشکر شد.گفتنی اســت؛ مجید حبیبیان قائم مقام، ســید اکبر هاشمی 
دبیر شــورای فرهنگی دینی آبفای اســتان اصفهان و جواد کاظمی مدیر 
آبفای منطقه نجف آبــاد به نمایندگی از شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
 در ســالن اجتماعات شــهید حججی دانشــگاه آزاد اســالمی نجف آباد 

حضور یافتند.

آبفای اســتان اصفهان در راستای اجرایی کردن دســتورالعمل های مصوب 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، طرح ملی »یک روز با مشتریان«  را در 
برخی از مناطق اجرا کرد.مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان 
اصفهان گفت: با حضور مستقیم مدیران مناطق، روسای بهره برداری به همراه 
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان، چگونگی پاسخ و رفع نیاز مشتریان که از طریق 

سامانه 122 ثبت شده بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عباس عباســی خاک با اشــاره به اجرای طرح »یک روز با مشــتریان« در 
مناطق دو، چهار، خمینی شــهر و نجف آباد اعالم کرد: مدیران و مســئوالن 
این مناطق به منظور  ارائه خدمات هر چه بهتر و ســریع تر  به مشتریان،  به 
صورت چهره به چهره چگونگی دســتیابی خدمات مطلوب و بی وقفه آبفا را 
برای مشــتریان توضیح دادند ونیز نقطه نظرات آنــان را در زمینه چگونگی 
خدمات رسانی جویا شدند.وی  با بیان اینکه پس از تماس مردمی با سامانه 
122 و ثبت درخواســت، اکیپ امداد در محل حاضر شــده و بــه رفع حادثه 
می پردازند، تصریح کرد: در راســتای طرح »یک روز با مشتریان«، مدیران 
با حضور میدانی خود، به مســتند ســازی وقایع از جمله رفــع کامل حادثه، 

ثبت انتقادات و پیشــنهادات، عملکرد مامورین،  HSE  ونحوه پاسخگویی 
مامورین  می پردازند.مدیر مرکز ارتباط با مشــتریان آبفای استان اصفهان 
با بیان اینکه نحوه برخورد با مشــتری نیز یکــی از فاکتورهای ارائه خدمات 
مطلوب به مشتری است، عنوان کرد: جمع بندی و آنالیز داده های مربوط به 
اجرای این طرح به تسهیل، تسریع و بهبود هر چه بیشتر خدمات ارائه شده به 
مردم خواهد انجامید.عباسی خاک به برخی از عوامل ارتباط موثر با مشتری 
پرداخت و خاطر نشان ساخت: مشــتریان هیچ تفاوتی با هم ندارند  و باید 
به آنها اطمینان دهیم که در اسرع وقت به درخواست های آنها رسیدگی  می 
شود و هر ســوالی که در رابطه با خدمات آبفا  دارند را بامسئوالن امر در میان 
بگذارند تا در نهایت رضایت مشتریان که هدف نهایی فعاالن صنعت آبفاست، 
محقق شود.الزم به یادآوری اســت؛ در طرح ملی »یک روز با مشتریان« که 
در مناطق دو ، چهار، خمینی شــهر و نجف آباد برگزار شــد، عمدتا مشترکین 
ازعملیات  رفع کامل حادثه، عملکرد مامورین امداد ، بهداشت،ایمنی و محیط 
زیست)HSE(  و نحوه پاسخگویی کارشناسان پاسخگوی مرکز تماس)122( 

رضایت کامل داشتند.

رییس هیئت عامل ایمیدرو گفت: فوالد مبارکه به دنبال بررسی کامل در مجموعه و 
زیرمجموعه خود است تا طرح جامعی را تهیه و براساس آن توسعه های منطقه ای 
را تنظیم کند. از مدت ها قبل طرح توسعه ای در شرکت فوالد سپید دشت در دستور 
کار بود و این طرح تا پایان سال تعریف خواهد شــد تا در سال آینده مقدمات 
اجرایــی آن فراهم شــود.وجیه ا... جعفری، رییس هیئت عامــل ایمیدرو در 
نشست خبری طرح های توسعه ای شرکت فوالد سفیددشت گفت: طرح احیای 
مجموعه فوالد سفیددشــت در حال بهره برداری است و امیدواریم این شرکت 
تا پایان سال به ظرفیت اسمی 800 هزارتنی خود دست پیدا کند. همچنین طبق 
برنامه ریزی هایی که انجام شده است اولین ذوب از این مجموعه را تا پایان سال 
جاری خواهیم گرفت؛ ولی برای بخش ریخته گری به زمان بیشتری نیاز است و 
این بخش باید نهایتا در نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد. البته تالش ها 

بر این است این زمان با همکاری بین سهام داران، فوالد مبارکه، پیمانکاران و خود 
شرکت فوالد سفیددشت کوتاه تر شود.رییس هیئت عامل ایمیدرو بر لزوم تکمیل 
زیرساخت های این مجموعه تاکید و خاطرنشان کرد: با راه اندازی مجموعه فوالد 
سفیددشت بسیاری از زیرساخت های دیگر از جمله تامین آب، پست های برق 
و پلنت های دیگر در این مجموعه به عنوان یک زنجیره در حال تکمیل شدن است 
و یک سرمایه گذاری 30 هزار میلیاردتومانی برای تکمیل این زنجیره در مجموعه 
فوالد سفیددشت صورت گرفته اســت.وی در ادامه توضیح داد: فوالد مبارکه به 
دنبال بررســی کامل در مجموعه و زیرمجموعه های خود است تا طرح جامعی 
را تهیه و بر اساس آن توسعه های منطقه ای را تنظیم کند. از مدت ها قبل نیز قرار 
بر ایجاد طرح توسعه ای در فوالد سفیددشت بود و طرح توسعه ای این شرکت 

تا پایان سال تعریف خواهد شد تا سال آینده مقدمات اجرایی آن فراهم شود.

به مناسبت ســالروز کســب نخســتین تندیس زرین بهره وری و تعالی 
سازمانی )اسفند 1391(، سیامک شجاعی، مدیر کیفیت و تعالی سازمانی 
فوالد مبارکه ضمن گرامیداشــت این روز گفت: فوالد مبارکه تنها شــرکت 
ایرانی است که موفق شــده طی چهار دوره، از ســال 1391 تا سال 1400، 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب و جایگاه خود را به عنوان 
سازمان متعالی در کشــور حفظ کند.وی در این خصوص افزود: وقتی از 
ســازمان های متعالی صحبت می کنیم، منظور ســازمانی است که جهت 
برآورده ساختن خواســته ها و انتظارات ذی نفعان خود، ضمن طراحی و 
اجرای برنامه ها و رویکردهای نظام می تواند به نتایج برجسته و پایدار در 
همه حوزه ها دست یابد.شجاعی ســازمان های متعالی را دارای رهبرانی 
آینده نگر و الهام بخش معرفی کرد که نگرش سیستمی را در سازمان توسعه 
می دهند، مشــتریان را ارج می نهند و در جهت پیش بینی و درک نیازها و 
انتظاراتشــان ارزش آفرینی می کنند. این سازمان ها با مدیریت عملکرد و 
تحلیل اَبرروندها و کالن داده ها، فرصت های بهبود را شناســایی می کنند و 
نوآوری ها را از طریق تفکر ساختارشکنانه و به چالش کشیدن وضع موجود 
همگن می سازند. در سازمان متعالی کارکنان در محیطی قرار دارند که در 
آن توانمندی، دلبستگی و اشتیاق آن ها جهت دست یابی به اهداف سازمان 

توسعه می یابد و روابط با ســایر ذی نفعان مانند تأمین کنندگان و جامعه، 
مبتنی بر اعتماد، شفافیت و پاسخ گویی متقابل و طراحی یک رابطه برد-

برد است.به گفته مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه، یک 
سازمان متعالی یعنی سازمانی چابک و منعطف که به طور مستمر منابع و 
قابلیت های خود را به شایســتگی های محوری تبدیل می سازد و از ایجاد 
و توســعه مزیت های رقابتی پایدار اطمینان حاصل می کند. در نهایت این 
سازمان ها به عنوان یک شهروند مسئول در مشارکت های اجتماعی پیشگام 
و همواره در جهت تقویت برند و خوش نامی سازمان کوشا هستند و با توجه 
به منافع اقتصادی ذی نفعان و در جهت خلق آینده پایدار اقدام می نمایند.
ســیامک شــجاعی تصریح کرد: فوالد مبارکه با توجه به چشم انداز خود 
به عنوان یک الگوی ملی بنگاه داری از ســال 1382 مدل تعالی سازمانی 
را به عنوان یک الگوی کامل و جامع جهت رشــد و تعالی ســازمان مدنظر 
قرار داده و هر سال با حضور در فرایند ارزیابی مبتنی بر این مدل، اقدام به 
شناســایی حوزه های بهبود و تعریف پروژه های مرتبط کرده است. شرکت 
فوالد مبارکه تنها شــرکت ایرانی است که موفق شده طی چهار دوره از سال 
1391 تا ســال 1400 تندیس زرین جایزه ملی تعالی ســازمانی را کسب و 

جایگاه خود را به عنوان سازمان متعالی در کشور حفظ کند.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهــان گفت: با توجه به 
رسالت فرهنگی، تبلیغی و انقالبی این دفتر در راســتای تبیین و گسترش 
معارف اسالمی، مبلغان خواهر و برادر آموزش دیده به صورت فردی، گروهی 

و تخصصی در ماه مبارک رمضان به سراسر کشور اعزام خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان، حجت االســالم 
و المسلمین حامد اهتمام اظهار داشــت: ظرفیت تبلیغی که در ماه مبارک 
رمضان وجود دارد، ظرفیت بی نظیری است که در دیگر ماه های سال وجود 

ندارد و باید این فرصت مغتنم شمرده شود.
وی افزود: با آموزش های متنوع و گســترده ای که طی سال برای مبلغان 
برگزار می شــود، اعزام به شــکل فردی، گروهی و تخصصی ویژه برادران و 
خواهران مبلغ به سراسر کشــور خواهد بود و از آنجایی که اثربخشی اعزام 

های گروهی بیشتر است مورد حمایت ویژه این معاونت خواهد بود.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: در کنار اعزام 

های فردی و گروهی از مبلغانی که متخصص در زمینه های مشاوره خانواده، 
تربیت کودک و نوجوان، قرآن، فرق و مذاهب و... هستند در اعزام ما مبارک 

رمضان استفاده خواهد شد.
وی با بیان  این که ارائه مطالب مبلغان در ماه مبارک رمضان با رویکرد جهاد 
تبیین خواهد بود، تصریح کرد: امتداد تبلیغ، از سیاست های اصلی معاونت 
فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان به حساب می آید و مبلغ باید 
بعد از اتمام حضور در محل تبلیغی خود در ایام ماه مبارک رمضان، مســیر 
تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به صورت غیرحضوری ادامه دهد.

حجت االسالم و المســلمین اهتمام در پایان اذعان داشت: مبلغان عالقه 
مند به اعزام در ماه مبارک رمضان می توانند آیین نامه را از نشانی اینترنتی 
dte.bz/9922 دریافت و از طریق ســامانه سمتا به نشانی t.balagh.ir تا 

22 اسفند ماه سال جاری ثبت نام نمایند.

با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسالمی:

اولین دوره آموزش مهارت های قرآن کریم به زبان انگلیسی برگزار شد

رییس هیئت عامل ایمیدرو درنشست خبری طرح های توسعه ای شرکت فوالد سفیددشت مطرح کرد:

 آماده سازی طرح توسعه  تکمیلی زنجیره تولید فوالد سپید دشت

 تا پایان سال جاری

 فوالد مبارکه 4 تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را 

کسب کرده است

توسط دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان انجام خواهد شد؛

اعزام های فردی، گروهی و تخصصی در ماه مبارک رمضان

آبفای استان اصفهان در چهارمین اجالس استانی نماز عنوان »شایسته تقدیر 

ویژه« را از آن خود کرد

اجرای  طرح ملی »یک روز با مشتریان« توسط آبفای استان اصفهان

اولین دوره آموزشی مدیران و مدرسان مدارس عالی مهارت های قرآن کریم به 
زبان انگلیسی با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسالمی در سازمان مرکزی دانشگاه 
برگزار شد.اولین دوره آموزشی مدیران و مدرســان مدارس عالی مهارت های 
قرآن کریم به زبان انگلیسی، در قالب کارگاهی دو روزه در اسفندماه سال جاری 
در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.این دوره که مختص تعداد 
محدودی از استان های منتخب دارای ظرفیت راه اندازی و تدریس بود، تعداد 
35 نفر از مدیران و مدرسان پیشنهادی از اســتان های اصفهان، البرز، تهران، 
فارس و خوزستان و با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی، سید محمد بطحایی معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه، 
علیرضا الدن مقدم معاون آموزش هــای فنی و حرفه ای مهارتــی و کاربنیان 
دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند.در مراسم افتتاحیه این دوره، دکتر طهرانچی 
با اشاره به اهداف و چشــم اندازهای بلند مسئوالن، این حرکت اندیشمندانه را 

در راســتای ترویج مفاهیم واالی قرآنی به زبان انگلیسی دانسته و خواستار 
تداوم این حرکت در سطح کشور شد.در ادامه محمدرضا آرام، فعال و کارشناس 
حوزه قرآنی و مدیر راه اندازی مدرسه عالی مهارتی قرآن کریم به بیان ماهیت 
این مدرسه شــامل مهارت های دو جانبه، همسان سازی شیوه های تدریس، 
روش آموزش و تدبر در مفاهیم قرآن به زبان انگلیســی اشاره کرده و از نسخه 
ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی توسط وی رونمایی شد.به گفته کارشناسان 
این حوزه، مواردی چون شناسایی و تربیت نیروهای متخصص در زمینه علوم 
اسالمی و به طور خاص متن قرآن کریم برای حضور در عرصه بین الملل، آشنایی 
با شیوه های نگارش مقاالت انگلیسی در سطح ISI  و ارائه مبانی اسالمی به زبان 
انگلیسی، زمینه سازی ارتباط با پژوهشگران و اساتید تراز اول علوم اسالمی در 
سطح بین الملل و دانشگاه های معتبر از جمله مزایای بهره مندی از مدرسه عالی 

مهارتی دو زبانه قرآن کریم خواهد بود.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست
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